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Nº 2 I Março2011

ACTUALIDADE 

Ciclo de Workshops Práticos 
"Orçamento do Estado para 
2011 - Implicações na Gestão 
Local"

A Link Think vai realizar um Ciclo de 

Workshops Práticos sobre temáticas 

relacionadas com o Orçamento do 

Estado. Intitulado “O Orçamento do 

Estado para 2011 – Implicações na 

Gestão Local”, esta iniciativa tem 

início a 1 de Março de 2011 e integra 

cinco acções – quatro workshops 

práticos e uma Sessão de 

Encerramento sobre o tema –

“Autarquias Locais e o Desafio da 

Auto-Sustentabilidade –

Alternativas e Soluções”, que será 

presidida pelo Exmo. Sr. Dr. António 

Bagão Félix. 

  

Pombal - Castelo Branco - Pedrógão 

Grande - Vila Velha de Ródão - Vila 

de Rei 

  Março - Abril 2011  

Sessão de Encerramento - Dr. 

António Bagão Félix 

Destinatários: Eleitos Locais, 

Dirigentes, Coordenadores, Técnicos 

Superiores e demais Funcionários 

que exerçam competências nas áreas 

em referência. 

Condições de participação: 100 

Euros por acção 

1 - Workshop "OE 2011 -

Consequências Práticas na Gestão 

dos Recursos Humanos: LVCR, 

SIADAP e Recrutamento"  

Local: Pombal - Sala Polivalente da 

Biblioteca Municipal Data: 1 de 

Março de 2011 Horas: 9.30h - 12.30h 

e 14.30h - 17.30h 

Censos  - A forma mais antiga e mais directa de 

conhecer o número de pessoas que, em dado 

momento, habitam um determinado território, 

consiste em realizar, literalmente, uma 

contagem, através duma inquirição exaustiva 

(habitualmente denominada recenseamento, ou 

censo) dos indivíduos. 

Os Recenseamentos da População e Habitação 

(Censos) são apontados nas respectivas 

recomendações mundiais, editadas pela ONU -

Organização das Nações Unidas, como as 

operações estatísticas “mais complexas e 

dispendiosas que qualquer país pode realizar”. 
Nos nossos dias, e segundo os Princípios e 

Recomendações da ONU (2006), os Censos são 

entendidos como processos normalizados de 

recolha, tratamento, avaliação, análise e difusão 

de dados referenciados a um momento temporal 

específico e respeitantes a todas as unidades 

estatísticas (indivíduos, famílias, alojamentos e 

edifícios) de uma zona geográfica bem 

delimitada, normalmente o país.  
As recomendações internacionais referem os 

seguintes cinco princípios base dos Censos:  
Recenseamento individualizado: os Censos 

implicam que cada unidade estatística seja 

recenseada individualmente e que as suas 

características sejam registadas separadamente; 

Universalidade dentro de um território definido: 

os Censos devem cobrir um território preciso, no 

nosso caso todo o país. O Censo da população 

deve incluir todos os indivíduos presentes e 

residentes no país e o Censo da habitação deverá 

incluir todos os edifícios e alojamentos destinados 

a habitação, independentemente do seu tipo;  

Simultaneidade: cada unidade estatística deve ser 

recenseada, tanto quanto possível, considerando 

o mesmo momento de referência; 

Periodicidade definida: os Censos devem ser 

realizados em intervalos de tempo regulares para 

que a informação possa ser comparável; 

Disponibilidade de dados para as pequenas áreas 

estatísticas.  

  

Até hoje realizaram-se em Portugal, segundo as 

recomendações internacionais iniciadas em 1853, 

catorze recenseamentos da população e quatro 

recenseamentos da habitação, remontando a 

1970 a primeira realização simultânea dos dois 

tipos de recenseamentos. Os últimos Censos 

tiveram lugar em 2001. 
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Formador: Dr. Miguel Ribeirinho  

Programa: Novas regras do OE 2011 

e a gestão dos recursos humanos -

Aplicação prática. Procedimentos 

Concursais. Restrições ao 

recrutamento. Reduções 

remuneratórias. Progressão nas 

Carreiras e Avaliação de 

desempenho. Mobilidade Geral. 

Código Contributivo. 

2 - Workshop "Reestruturação dos 

Serviços Municipais: Câmaras  e 

Juntas de Freguesia - DL 305/2009 -

Gestão e Eficiência" 

Local: Castelo Branco - Auditório 

Biblioteca Municipal Data: 16 de 

Março 2011 Horas: 9.30h - 12.30h e 

14.30h - 17.30h 

Formador: Dra. Vânia Neto 

Programa: Organização e 

funcionamento dos serviços. 

Estrutura Hierarquizada, Mista e 

Matricial. Equipas de Projecto e 

Multidisciplinares. Reestruturação de 

serviços nas Juntas de Freguesia. 

Competências e Procedimentos dos 

órgãos municipais na gestão da 

estrutura. Instrumento de gestão -

adaptabilidade às atribuições. 

Alteração, monitorização e eficiência 

da organização. 

3 - Workshop "Contratação Pública: 

Métodos Eficientes de Gestão e 

Optimização de Recursos. 

Responsabilização financeira"  

Local: Pedrógão Grande - Auditório 

Escola Profissional Zona do Pinhal 

Data: 30 de Março 2011 Horas: 9.30h 

- 12.30h e 14.30h - 17.30h 

Formador: Dra. Elisa Cardoso 

Programa: Novas regras de aquisição 

de serviços. Medidas de contenção 

orçamental na contratação pública. 

Modelos e Procedimentos 

Concursais com racionalização de 

custos e ganhos de eficiência. Gestão 

de stocks e aprovisionamentos. 

Casos práticos. Competências dos 

órgãos municipais. Autorização da 

despesa e Responsabilização 

Financeira. 

4 - Workshop"Tribunal de Contas e 

Autarquias Locais: Auditoria Interna 

e Gestão de Riscos"  

Local: Vila Velha de Ródão - Casa de 

Artes e Cultura do Tejo Data: 13 de 

Abril 2011 Horas: 9.30h - 12.30h e 

14.30h - 17.30h 

Formador: Dra. Paula Crisóstomo 

Programa: A tutela inspectiva do 

Tribunal de Contas. Adopção de 

medidas preventivas de controlo de 

legalidade da organização e dos 

procedimentos. Oportunidade e 

Através dos dados dos Censos é possível obter, 

para cada nível geográfico, uma "fotografia" dos 

indivíduos e das suas condições de habitabilidade. 

A comparação com os dados dos recenseamentos 

anteriores permite analisar as transformações da 

sociedade portuguesa em termos demográficos e 

socio-económicos. Os dados censitários são, 

assim, essenciais para a análise da estrutura social 

e económica do País, da sua evolução e 

tendências, permitindo ainda a comparação com 

outros países. 
Deste modo, os Censos são uma fonte única e 

renovável de dados que, caracterizando a 

população e o parque habitacional, surgem como 

valiosos instrumentos de diagnóstico, 

planeamento e intervenção, nos mais variados 

domínios, como por exemplo:  

•         Na definição de objectivos e prioridades para 

as políticas globais de desenvolvimento; 

•         No planeamento regional e local;  
•         Nos estudos de mercado e sondagens de 

opinião; 

•         Na investigação em ciências sociais.  
  
Os Censos utilizam na sua execução uma 

metodologia de recolha exaustiva de dados, isto é, 

todas as unidades estatísticas do universo que se 

pretende analisar são contactadas com o 

objectivo de se obter a informação. Assim, todos 

os alojamentos serão observados e todas as 

pessoas residentes serão contadas e 

caracterizadas através de questionários que terão 

de ser preenchidos para cada uma dessa 

unidades. A informação recolhida refere-se ao 

“momento censitário”, que corresponde ao dia e 

hora, específicos e claramente identificados, em 

relação aos quais se recolhem todos os dados. 

21 de Março é dia dos Censos 2011 (também 

chamado Momento Censitário). Nesse dia inicia-

se o período de resposta, a ele devendo referir-se 

as informações a prestar. 

Todos os alojamentos vão ser contactados pelos 

Recenseadores do INE, devidamente identificados 

e que, porta a porta, vão percorrer o país para 

entrega dos questionários em papel e dos códigos 

necessários para resposta pela Internet. Pela 

primeira vez, em Portugal, vai poder responder 

aos Censos também pela Internet: é cómodo, é 

fácil e é seguro! Pode fazê-lo entre 21 de Março e 

10 de Abril em www.censos2011.ine.pt. 

Recorde-se que ao responder aos Censos está a 

exercer simultaneamente um direito e um dever 

de cidadania. Ao responder aos Censos, cada 

cidadão está a “contar” para a “fotografia” da 

população e do parque habitacional. Essa 

fotografia só terá qualidade se reflectir a 

realidade de todos e de cada um. Ao não 

responder, estará a impedir a nitidez e o rigor do 

retrato do país e das medidas que, a partir dele, 

vierem a ser tomadas, e arrisca-se a pagar uma 

multa entre € 250,00 a € 3.740,00. 
A multa está prevista para várias situações, de 

acordo com o Decreto-Lei 226/2009: para quem 

não responder no prazo devido, para quem 

fornecer informações inexactas, insuficientes ou 

susceptíveis de induzir em erro. O mesmo 

acontecerá a quem pura e simplesmente recuse 

responder ou ofereça resistência aos 23 mil 
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mérito de um serviço de auditoria 

interna. Competências. Auditoria e 

avaliação do controlo interno. 

Métodos e técnicas de auditoria. 

Rigor orçamental e Procedimental. A 

Gestão de Riscos nas Autarquias 

Locais. 

5 - SESSÃO DE ENCERRAMENTO 

"Autarquias Locais e o Desafio da 

Auto-Sustentabilidade -Alternativas 

e soluções" por Dr. António Bagão 

Félix 

Local: Vila de Rei - Biblioteca 

Municipal de Vila de Rei  Data: 20 de 

Abril 2011 Horas: 9.30h - 12.30h 

Programa: Intervenções dos Exmos. 

Srs Presidentes de Câmara Parceiros 

de Programa: visão, conhecimentos, 

experiência e desafios. 

Encerramento pelo Exmo. Sr. Dr. 

António Bagão Félix - Análise 

política e económica do 

relacionamento das Autarquias com 

o Estado. Evolução e tendências. 

Caminhos alternativos face à 

diminuição de receitas do OE. 

Controlo do endividamento 

Municipal. Incentivos e 

financiamentos. Optimização de 

receitas. Gestão eficiente. O 

desígnio da Auto-Sustentabilidade. 

 

recenseadores que vão distribuir porta a porta os 

questionários e os códigos necessários para quem 

opte responder pela Internet. 
Os próximos censos terão também, pela primeira 

vez, a participação da PSP. Os agentes estão 

preparados para esclarecer os cidadãos que 

tenham dúvidas sobre a identidade dos 

entrevistadores e para confirmar a 

obrigatoriedade legal de resposta aos censos. 

No entanto, se estes não colaborarem, é feita a 

respectiva identificação e os dados são 

transmitidos ao INE - que mais tarde envia uma 

notificação para casa dos infractores com o valor 

da coima a pagar. 

 

Regras do IRS para trabalhadores 

dependentes  

O princípio é igual para todos os contribuintes. O 

primeiro passo para declarar os seus rendimentos 

é saber quais os rendimentos que têm de ser 

declarados. 

No caso dos trabalhadores dependentes, os 

chamados trabalhadores por conta de outrem, 

pode haver dúvidas. Para além dos salários 

recebidos, muitas vezes os contribuintes recebem 

ajudas de custo, subsídio, ou abonos, por 

exemplo. A dúvida é saber se estes rendimentos 

contam, ou não, para efeitos fiscais, ou se são 

considerados pela sua totalidade ou só em parte. 

As regras mostram que há isenções para 

determinadas remunerações em espécie até 

determinado limite, devendo apenas ser 

declarado o excedente na declaração de IRS. 

Depois de identificados os rendimentos totais a 

declarar, passa-se à segunda fase: calcular o 

rendimento colectável, o que se consegue 

retirando aos rendimentos totais as deduções 

específicas, cujo valor varia com o montante dos 

rendimentos recebidos e estão ainda indexadas à 

remuneração mínima mensal (€ 475,00 em 2010). 

No caso da categoria A (trabalho por conta de 

outrem), para quem obteve rendimentos anuais 

até € 37.309,09 deduz-se, até à sua concorrência, 

72% de doze vezes o salário mínimo nacional mais 

elevado: o que dá uma da dedução específica de € 

4.104,00 em 2010. Este limite-se eleva-se para € 

4.275,00, caso tenha despesas de formação 

profissional e/ou quotizações de ordens e 

associações profissionais de inscrição obrigatória. 

O contribuinte pode também deduzir até ao seu 

limite indemnizações que pagou por rescisão 

unilateral de contrato de trabalho, quotas pagas a 

sindicatos (até 1% do rendimento bruto, 

acrescidas em 50%) e prémios de seguro nas 

profissões de desgaste rápido (mineiros, 

desportistas e pescadores). Para rendimentos 

superiores a € 37.309,09, a dedução específica é 

igual ao valor das contribuições obrigatórias 

anuais a Segurança Social (11% sobre o 

rendimento bruto mensal). 

Depois de calculado o rendimento colectável, tal 

como nas restantes categorias, chega-se à colecta 

total aplicando o quociente conjugal e a taxa de 

Page 3 of 7X M S    b y    S O F T W A Y    . : : .    eXtendend Management System

30-08-2011http://www.linkthink.pt/xms/index.php



imposto. Obtém-se desta forma a colecta total e 

após a aplicação das deduções à colecta obtém-se 

o imposto liquidado. A este montante terá ainda 

de se subtrair as retenções e pagamentos por 

conta efectuados ao longo do ano, para se chegar 

ao valor do imposto a pagar ou a receber. 

 

Regras do IRS para trabalhadores 

independentes  

Os trabalhadores independentes têm um conjunto 

de regimes pelos quais podem optar e com os 

quais podem obter mais vantagens. Por exemplo, 

o regime de contabilidade organizada para quem 

tem rendimentos inferiores a 150 mil euros só 

beneficia quem tiver de suportar despesas 

significativas com o desempenho da sua 

actividade, normalmente se forem superiores a 

30% do rendimento total. Saiba quais os regimes 

existentes, quais as vantagens e desvantagens e 

quais as obrigações declarativas de cada um. 

1.       Regime simplificado 

Fica abrangido pelo regime simplificado quem 

teve uma facturação inferior a 150 mil euros e não 

optou pela contabilidade organizada. O regime é 

válido por três anos, prorrogável por período 

igual. Neste regime as despesas que os 

contribuintes têm de suportar para o exercício das 

suas funções não são aceites para efeitos fiscais. O 

regime considera que 70% dos rendimentos 

ganhos são líquidos e que os restantes 30% são as 

despesas feitas. No entanto, se a actividade for 

prestada no sector da hotelaria, restauração e 

bebidas e da venda de mercadorias, O Fisco tem 

em conta 20% dos montantes ganhos como 

rendimento sujeito a imposto. Por não serem 

consideradas despesas, o contribuinte não precisa 

de guardar as respectivas facturas. Não esquecer 

que a chamada colecta mínima - montante 

mínimo sobre o qual recai o imposto 

independentemente do valor recebido pelo 

trabalhador - deixou de existir. 

2.       Contabilidade organizada 

A contabilidade organizada pressupõe mais 

obrigações para o contribuinte do que o regime 

simplificado. A declaração tem de ser assinada por 

Técnico Oficial de Contas (TOC), por exemplo. Mas 

tenha em conta que as despesas com o TOC são 

dedutíveis. Por outro lado, o dossier com os 

documentos relevantes tem de estar organizado 

até 15 de Julho e tem de ser guardado durante 10 

anos. Neste regime, as despesas já são 

consideradas e podem ser deduzidas. Se estiver 

neste regime preencha o anexo C, o B destina-se 

aos restantes trabalhadores independentes como 

os do regime simplificado, por exemplo. Mas 

quando é que compensa optar pela 

contabilidade? Só compensa se no desempenho 

da actividade, o contribuinte tiver de suportar 

despesas avultadas, superiores a 30% do 

rendimento total ganho. 

3.       Acto isolado 

O acto isolado pode ser pedido por quem ainda 
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não está inscrito como trabalhador independente 

e quer prestar um serviço. Mas tenha em atenção 

que só o pode fazer se a actividade tiver um 

carácter esporádico. O acto isolado não implica 

recibos verdes, já que estes só podem ser 

'passados' por alguém com actividade aberta nas 

Finanças. O contribuinte que prestar o serviço 

terá de preencher uma declaração em triplicado, 

em que um exemplar fica com o contribuinte, 

outro com a entidade pagadora e ainda outro que 

tem de ser entregue nas Finanças até ao último 

dia do mês seguinte ao do fim do serviço. A 

prestação de serviços só obriga a uma retenção na 

fonte de 11,5% se o acto isolado ultrapassar os 

dez mil euros. Mas o contribuinte pode optar pela 

retenção na fonte e ficar com o seu imposto 

liquidado. O rendimento ganho deve ser 

declarado no anexo B, no quadro 4A e no quadro 

7 devem ser indicadas as retenções, se tiverem 

sido feitas. 

4.       Pagamentos por conta 

Os pagamentos por conta servem de 

adiantamento sobre o imposto a pagar e só é 

exigível a partir do terceiro ano de actividade. Só 

os contribuintes que não fazem retenções na 

fonte é que poderão ter de vir a fazer os 

pagamentos por conta. O cálculo é feito com base 

nos rendimentos do penúltimo ano: por exemplo, 

o pagamento por conta exigido em 2010 deveu-se 

aos rendimentos de 2008. O montante a pagar é 

indicado na nota de liquidação do imposto 

enviado ao contribuinte pela Direcção-Geral dos 

Impostos e o pagamento deve ser feito até 20 de 

Julho, 20 de Setembro e 20 de Dezembro (três 

prestações no total). Contudo se tiver de fazer 

pagamentos por conta num ano, isso não significa 

que terá de o fazer para sempre. O contribuinte 

pode deixar de receber rendimentos como 

trabalhador independente ou o valor daqueles 

pagamentos e das retenções pode passar a ser 

igual ou superior ao IRS devido no final. O 

contribuinte pode ainda reduzir a prestação do 

pagamento por conta à diferença entre o imposto 

devido e os pagamentos feitos. Estes pagamentos 

devem ser declarados no quadro 7 do anexo B. 

5.       Retenção na fonte 

As retenções na fonte são obrigatórias quando, os 

rendimentos do ano anterior ultrapassarem os 

dez mil euros, quando no decurso do ano já 

superou ou prevê superar os dez mil euros. Neste 

caso o próximo recibo já deve contemplar a 

retenção na fonte. Existem várias taxas de 

retenção na fonte: 21,5% para os rendimentos 

previstos na tabela de actividade (médicos, 

advogados, arquitectos, etc); de 11,5% para os 

que não estão previstos na tabela como os antigos 

empresários em nome individual ou os actos 

isolados e de 16,5% para rendimentos 

provenientes de propriedade intelectual, 

industrial ou de prestação de informação sobre 

experiência nos sectores comercial, industrial ou 

científico. 

Rendimentos de trabalho independente 

Os trabalhadores independentes podem optar por 
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tratar fiscalmente os seus rendimentos (categoria 

B) como se fossem da categoria A. Mas isto nem 

sempre compensa e se o fizerem têm de manter a 

opção por três anos, a não ser que comecem a 

receber por serviços prestados a mais de uma 

entidade. Segundo a DECO esta opção só é 

vantajosa para os contribuintes só com 

rendimentos da actividade independente ou com 

rendimentos de outras categorias que não a A, 

porque permite beneficiar da dedução específica 

da categoria A. No entanto, se tiver rendimentos 

por trabalho por conta de outrem, esta opção já 

não é vantajosa. Se os rendimentos forem iguais 

ou inferiores a € 13.680,00 e vierem apenas de 

uma entidade compensa seguir as regras da 

categoria A. É que abaixo deste valor a dedução 

específica da categoria A é sempre superior ao 

rendimento não considerado pelo Fisco no regime 

simplificado. 

Despesas dedutíveis 

- Generalidade das despesas com o exercício da 

actividade excepto remunerações, ajudas de 

custo, quilómetros e subsídios de refeição, multas 

por infracções, entre outras. 

- Amortizações e reintegrações de automóveis até 

40 mil euros. 

- Deslocações, viagens e estadas até um limite de 

10% do rendimento bruto da categoria B. 

- Custos associados ao imóvel para habitação 

afecta à actividade até um limite de 25% do total 

das despesas comprovadas. 

 

As despesas que pode deduzir no seu IRS 

Depois de perceber as vantagens e desvantagens 

de cada regime e as obrigações associadas a cada 

um, é preciso saber quais as deduções que cada 

contribuinte pode fazer para saber se tem 

imposto a pagar ou a receber. Além das deduções 

à colecta com despesas como saúde ou educação, 

entre outras, entram também no cálculo do IRS as 

chamadas deduções pessoais. 

Assim, são dedutíveis € 261,25 por cada 

contribuinte ou € 380,00 caso constitua uma 

família monoparental; € 190,00 por cada 

dependente com mais de três anos e € 380,00 se 

tiver idade inferior a três anos; € 261,25 por cada 

ascendente ou € 403,75 se só tiver um 

ascendente. 

Já as restantes deduções não são feitas de forma 

aleatória, antes respeitam uma ordem. A lei 

define que à colecta são feitas as deduções 

relativas aos contribuintes, descendentes e 

ascendentes, em primeiro lugar; depois vêm as 

despesas de saúde, seguidas das de educação, 

encargos com lares, com imóveis, as despesas 

com seguros de vida, as pessoas com deficiência, 

a dupla tributação internacional e, por último, os 

benefícios fiscais. Nestas contas têm ainda de ser 

consideradas as retenções na fonte e os 

pagamentos por conta feitos durante o ano. 

Lembre-se ainda de ter sempre as facturas e os 

comprovativos de despesa em ordem, caso 

contrário, corre-se o risco de as despesas não 
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serem aceites fiscalmente. Ao fim dos cálculos 

feitos, é preciso recordar que o Fisco não exige o 

pagamento de montantes de imposto inferiores a 

€ 24,94 e não paga reembolsos inferiores a € 9,98. 
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