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DATA: 20.MAI
- IRC
Entrega das importâncias retidas, no mês 
anterior, para efeitos de Imposto sobre o Rendi-
mento das Pessoas Coletivas (IRC).  
- IMPOSTO SELO
Entrega das importâncias liquidadas, no mês 
anterior, para efeitos de Imposto do Selo. 

DATA: 20.MAI
- 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), 
correspondente ao imposto apurado na declaração 
respeitante ao 1.º trimestre, pelos sujeitos passivos 
abrangidos pelo regime especial dos pequenos retalhis-
tas. 

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

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO

AEM ESTABELECE NOVO PROTOCOLO COM F.M. PACHECO OCULISTA LDA
A Associação Empresarial de Mangualde estabelece mais um protocolo de parceria, com vista a beneficiar os seus Associados.
Protocolo esse realizado com a F.M. Pacheco Oculista Lda, com sede em Mangualde garantindo assim vários descontos e ofertas aos nossos 
Associados, respetivos colaboradores e familiares.
Para saber quais as regalias e ter acesso à nossa rede protocolar, visite o nosso site www.aemangualde.com, siga até ao menu do lado esquerdo, 
escolhe o separador Associado e depois Descontos e Condições Especiais.
(link direto:http://www.aemangualde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=101)

FIM DE SEMANA DO BORREGO E DO CABRITO EM MANGUALDE
Se gosta de borrego e cabrito, este fim de semana, Mangualde é o destino que deve escolher.
No próximo dia 21 e 22, encontrará em Mangualde variadíssimas opções para o seu palato.
Decorrerá assim o “Fim de Semana Gastronómico do Cabrito”, onde encontrará um leque de restaurantes aderentes com as suas especialidades 
em Cabrito à sua espera, para ter acesso a esta listagem segue o link do cartaz: 
 (http://www.cmmangualde.pt/index.php/component/k2/item/download/991_d646f668eef2777fa5c2ce9049b3d3b8.html).
Mas não só do Cabrito vive o fim se semana, poderá também acompanhar a “V Feira dos Produtos da Terra” e o “I Festival do Borrego”, tendo 
estes lugar no próximo sábado no Mercado Municipal das 19:30 às 23:30, com o objetivo de engrandecer e valorizar uma atividade secular. Com 
inscrição prévia e limitada aos lugares existes, para tal aceda ao link com todas as informações adicionais (http://www.coape.pt/index.php/pt/noticias/34-
v-feira-produtos-terra) .

REALIZAÇÃO DE CONCURSO MUNICIPAL DE IDEIAS DE NEGÓCIO DE MANGUALDE, NO ÂMBITO DO PROJETO “ESCOLAS 
EMPREENDEDORAS DA CIM VISEU DÃO LAFÕES”
13.05.2016 - SITE OFICIAL DA CMM

O concurso municipal de ideia de negócio de Mangualde realizou-se, no passado dia 12 de maio, no âmbito da implementação da 5ª edição do 
projeto "Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões. O Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde foi pequeno para acolher todos os 
que quiseram assistir à apresentação das ideias de negócio de Mangualde.
O júri deliberou como vencedora a ideia "Handy Bottle" dos alunos Albertino Ferreira, Filipe Vaz e João Carvalho da Escola Secundária Felismina 
Alcântara. A ideia consiste na criação de uma garrafa portátil para levar para o ginásio / desporto ao ar livre / praia que permite ter 4 bebidas 
diferentes.
Já estão apuradas metade das ideias de negócio que vão à Final Intermunicipal que se realiza no próximo dia 25 de maio, em Viseu.

SIMPLEX: ENTREGA ANUAL DA DECLARAÇÃO DO IRS COM FIM À VISTA
19.05.2016 - RR

A medida abrange cerca de três milhões e meio de contribuintes. Mais de metade das 255 medidas do novo programa foram propostas por 
funcionários públicos.
O Governo vai acabar com a entrega anual da declaração do IRS. A medida vai ser implementada gradualmente e começa já no próximo ano para 
os funcionários por conta de outrem e reformados.
A medida abrange cerca de três milhões e meio de contribuintes.
Os valores a serem usados são os apurados pela Autoridade Tributária. Mas o executivo garante que os contribuintes vão, no entanto, poder 
corrigir a declaração e alterá-la, se necessário.
O bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados elogia a medida, mas Domingues Azevedo avisa que o contribuinte tem de ter a última 
palavra, pois “é o primeiro interessado nos resultados dessa declaração que podem afectar o seu património.
“O contribuinte tem de confrontar os rendimentos que estão declarados e aqueles que recebeu da sua entidade patronal, confrontar os 
montantes de dedução que estiverem no Efactura e os que estão na declaração. Depois se estes elementos estiverem certos dar o seu ok. A não 
ter um sistema destes, o contribuinte fica prisioneiro da Autoridade Tributária”, alerta em declarações à Renascença.
Esta é uma das medidas da 4.ª Edição do Simplex, que o executivo apresenta esta quinta-feira. No total são 255 medidas que visam facilitar e 
simplificar a relação entre a administração pública, os cidadãos e as empresas
Mais de metade destas medidas foram propostas por funcionários públicos.

DATA: 25.MAI
- 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 opera-
ções sujeitas a IVA. 


