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inscrito na matriz rústica sob o artigo 33, secção L, e na matriz predial
urbana sob os artigos 774, 775 e 806, todos na freguesia de Valado
de Frades, encontrando-se descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Alcobaça, nas fichas 00492/300392, 00493/300392,
00494/30039200 e 00495/300392, e registado a favor do Estado pela
incrição G1;

Reconhecer o interesse público da cessão, uma vez que se destina
à instalação de um centro de dia ecológico.

A presente cessão opera-se mediante o pagamento da compensação
de E 130 000, a pagar integralmente aquando da assinatura do auto
de cessão.

Esta cessão fica sujeita a reversão para o Estado, nos termos do
artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 97/70, de 13 de Março, sem direito
a qualquer indemnização por benfeitorias realizadas, devendo o imóvel
ser afecto ao fim que justificou a cessão no prazo máximo de dois
anos.

O auto de cessão deve ser celebrado no prazo máximo de 90 dias
a contar da data da publicação da presente portaria.

16 de Dezembro de 2002. — O Secretário de Estado do Tesouro
e Finanças, Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho.

Direcção-Geral dos Impostos

Declaração n.o 1/2003 (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 109.o do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas, publicam-se os modelos, aprovados por despacho do Secre-
tário de Estado dos Assuntos Fiscais de 16 de Outubro de 2002,
dos seguintes impressos:

Declaração periódica de rendimentos modelo n.o 22;
Anexo A da declaração periódica de rendimentos modelo n.o 22;
Anexo B da declaração periódica de rendimentos modelo n.o 22;
Instruções.

18 de Novembro de 2002. — Pelo Director-Geral, o Substituto
Legal, (Assinatura ilegível).
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IRC — Instruções para o preenchimento
da declaração de rendimentos modelo n.o 22

Indicações gerais

1 — As presentes instruções DEVEM SER RIGOROSAMENTE
OBSERVADAS, por forma a eliminar deficiências de preenchimento
que, frequentemente, originam liquidações erradas.

2 — A declaração deve ser apresentada pelos seguintes sujeitos
passivos:

Entidades residentes, quer exerçam ou não, a título principal,
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, sem
prejuízo do disposto no n.o 6 do artigo 109.o do Código do
IRC;

Entidades não residentes com estabelecimento estável em ter-
ritório português;

Entidades que não tenham sede nem direcção efectiva em ter-
ritório português e neste obtenham rendimentos não impu-
táveis a estabelecimento estável aí situado, desde que, rela-
tivamente aos mesmos, não haja lugar a retenção na fonte
a título definitivo.

3 — Quando a declaração for entregue em suporte de papel, a
apresentação pode ser feita em duplicado, o qual pode consistir numa
fotocópia do original, sendo o mesmo devolvido ao apresentante com
menção de recibo, nos termos do n.o 2 do artigo 130.o do Código
do IRC.

4 — Na declaração NÃO DEVEM SER INCLUÍDOS OUTROS
DOCUMENTOS, com excepção dos anexos A («Derrama e Regiões
Autónomas») e ou B («Regime Simplificado»), quando for caso disso.

5 — Quando, nos termos legais, a declaração for APRESENTADA
POR TRANSMISSÃO ELECTRÓNICA DE DADOS (INTER-
NET), deverão também ser observadas as instruções emitidas para
o efeito.

6 — De acordo com o previsto no artigo 10.o da Portaria
n.o 1214/2001, de 23 de Outubro, é obrigatória a entrega da declaração
por transmissão electrónica de dados, para os sujeitos passivos com
volume de negócios, do exercício de 2002, superior a E 500 000.

7 — É obrigatório o envio por transmissão electrónica de dados
de todas as declarações cuja obrigatoriedade de entrega ocorra a
partir de 1 de Janeiro de 2004, quando seja legalmente exigível a
assinatura de técnico oficial de contas.

8 — Os valores negativos são sempre indicados entre parêntesis.
9 — Será recusada a declaração que não se mostre completa ou

devidamente preenchida e assinada pelo representante legal e técnico
oficial de contas, quando legalmente exigível, sem prejuízo das sanções
estabelecidas pela falta da sua apresentação.

10 — A não tributação em IRC das entidades abrangidas pelo
regime de transparência fiscal, nos termos do artigo 6.o do respectivo
Código, não as desobriga da apresentação da declaração periódica
de rendimentos. Existindo despesas e encargos sujeitos a tributação
autónoma nos termos do artigo 81.o, deve a mesma ser quantificada
no campo 365 do quadro 10 da declaração modelo n.o 22, competindo
o correspondente pagamento à entidade sujeita ao regime de trans-
parência fiscal.

11 — Os sujeitos passivos devem manter actualizada a morada e
restantes elementos do cadastro, podendo proceder às necessárias
alterações, através da apresentação da respectiva declaração de alte-
rações, ou pela forma prevista no artigo 111.o do CIRC.

Quadro 01 — Período de Tributação e Exercício

O período de tributação a indicar, em termos gerais, coincide com
o ano civil, devendo ser inscrito no formato ano-mês-dia, como por
exemplo: De 1 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2002.

O período de tributação pode ser inferior a um ano nas situações
previstas no n.o 4 do artigo 8.o do Código do IRC, devendo em qualquer
destes casos ser assinalado o campo respectivo, no quadro 04.

Poderá ainda ser superior a um ano, relativamente a sociedades
e outras entidades em liquidação, em que terá a duração correspon-
dente à desta (n.o 6 do artigo 8.o e n.o 1 do artigo 73.o do CIRC),
devendo preencher-se este campo segundo o período a que respeitam
os rendimentos.

As entidades não residentes sem estabelecimento estável não deve-
rão preencher o campo relativo ao período de tributação.

No campo 2 deve ser assinalado o exercício a que respeitam os
rendimentos.

Os sujeitos passivos de IRC que, nos termos dos n.os 2 e 3 do
artigo 8.o, tenham adoptado ou estejam autorizados a praticar um
período de tributação diferente do ano civil deverão inscrever o ano
correspondente ao 1.o dia do período de tributação.
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Quadro 02 — Área da Sede, Direcção Efectiva
ou Estabelecimento Estável

Escrever neste quadro o concelho da área da sede, direcção efectiva
ou estabelecimento estável em que estiver centralizada a contabilidade.

Se se tratar de concelho onde existam vários serviços de finanças,
indicar também o respectivo número (exemplo: Lisboa 2; Sintra 4).

No caso de o sujeito passivo ser um não residente sem estabe-
lecimento estável, o serviço de finanças a indicar será o da área de
residência, sede ou direcção efectiva do representante fiscal.

Quadro 03 — Identificação e Caracterização do Sujeito Passivo

Indicar a firma ou denominação de acordo com o constante do
cartão de identificação de pessoa colectiva ou equiparada, inscrevendo
o respectivo número (NIPC) no campo 2.

Deverá ser assinalado com X o tipo de sujeito passivo. Deverá
estar assinalado apenas um tipo de sujeito passivo.

Os sujeitos passivos indicarão o(s) regime(s) de tributação a que
estão sujeitos:

Tratando-se de entidades residentes que não exercem a título
principal actividade de natureza comercial, industrial ou agrí-
cola, ou entidades não residentes sem estabelecimento estável,
será assinalado o campo 5 — redução de taxa;

Tratando-se de entidades sujeitas ao regime de transparência
fiscal, serão assinalados, em simultâneo, os campos 1 e 7, ou
os campos 6 e 7, caso se trate de uma sociedade de profissionais,
sujeita ao regime simplificado e enquadrada na transparência
fiscal;

Os sujeitos passivos enquadrados no regime especial de tributação
de grupos de sociedades deverão assinalar em simultâneo os
regimes 1 e 8;

Os sujeitos passivos enquadrados no regime simplificado que
beneficiem de incentivos fiscais à interioridade deverão assi-
nalar em simultâneo os regimes 5 e 6.

Quadro 04 — Características da Declaração

Deverá ser sempre indicado se se trata de primeira declaração
do exercício ou de declaração de substituição.

A declaração de substituição só pode ser apresentada nas condições
estabelecidas no artigo 114.o do CIRC e deve ser preenchida na
íntegra.

Deverá ser sempre assinalado o campo correspondente ao resultado
da declaração e, havendo imposto a pagar, será sempre indicado o
campo 1, ainda que o sujeito passivo não tenha procedido ao seu
pagamento.

Ainda que não haja lugar a pagamento da autoliquidação por o
seu montante ser inferior a E 24,94, deverá ser assinalado o
campo 1 — com pagamento.

Sendo assinalado o campo 3 — outro, não deverá ser preenchido
o quadro 3 — resultado da liquidação.

Os sujeitos passivos tributados pelo regime especial dos grupos
de sociedades devem preencher o resultado da declaração em função
do valor obtido no quadro de cálculo do imposto, ainda que se trate
de declaração não liquidável.

Os campos relativos ao resultado da liquidação são de preenchi-
mento obrigatório, sendo assinalado o campo 1 em resposta à primeira
pergunta, se o imposto autoliquidado tiver sido pago antes da entrega
da declaração ou se vier a sê-lo posteriormente, dentro do prazo
legal.

Sendo solicitado reembolso por transferência bancária, o mesmo
será efectuado para a conta cujo NIB conste do cadastro, podendo
o sujeito passivo proceder à sua alteração ou inclusão, através da
apresentação da respectiva declaração de alterações, ou pela forma
prevista no artigo 111.o do CIRC.

Os campos relativos a declarações especiais são de preenchimento
obrigatório somente nas situações aí previstas: declaração do grupo,
declaração do período de liquidação, declaração do período de ces-
sação, declaração com período especial de tributação ou declaração
do exercício do início de tributação.

Ainda que ocorra dissolução da sociedade, sem prejuízo da obser-
vância do disposto na alínea a) do n.o 2 do artigo 73.o do CIRC,
a declaração a apresentar deve reportar-se a todo o período de tri-
butação, não devendo ser assinalado nenhum dos campos deste
quadro.

Ocorrendo cessação de actividade, nos termos do n.o 5 do artigo 8.o
do CIRC, deverá ser assinalado o campo 3, indicando-se a respectiva
data. Neste caso, a declaração de rendimentos será apresentada no
prazo de 30 dias a contar da data da cessação, nos termos do n.o 3
do artigo 112.o do mesmo Código.

Os campos 4 e 5 serão assinalados sempre que o período de tri-
butação não coincida com o ano civil, nos termos dos n.os 2 e 3
do artigo 8.o do CIRC. Na declaração correspondente ao período

referido na alínea d) do n.o 4 do artigo 8.o deve-se assinalar o campo 4
e nas declarações dos exercícios seguintes, de acordo com o período
de tributação adoptado, assinalar sempre o campo 5.

O campo 7 será assinalado quando se trate da primeira declaração
apresentada pelo sujeito passivo após o início de actividade.

No exercício do encerramento da liquidação, desde que o período
de liquidação não ultrapasse três anos, poderão ser entregues duas
declarações de rendimentos, sendo a primeira, obrigatória, referente
ao período decorrido desde o início do exercício até à data em que
esta se verificou (declaração do período de cessação) e respeitando
a segunda declaração, facultativa (declaração do período de liqui-
dação), a todo o período de liquidação, isto é, desde a data da dis-
solução até à data da cessação.

A declaração relativa ao período de liquidação tem por objectivo
corrigir o lucro tributável declarado durante este período e que tem
natureza provisória.

Ocorrendo a dissolução e liquidação no mesmo exercício, será apre-
sentada apenas uma declaração (do período de cessação), sem prejuízo
de a determinação do lucro tributável do período anterior à dissolução
dever ser autonomizada da determinação do lucro tributável corres-
pondente ao período de liquidação, juntando esta demonstração ao
processo de documentação fiscal a que se refere o artigo 121.o do
CIRC.

Quadro 05 — Identificação do Representante Legal e do TOC

É obrigatória a indicação do número de identificação fiscal do repre-
sentante legal que assinar a declaração.

Com excepção das entidades que não exercem, a título principal,
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, quando não
estejam obrigadas a possuir contabilidade regularmente organizada,
e das entidades não residentes sem estabelecimento estável, todos
os restantes sujeitos passivos são obrigados a apresentar a declaração
de rendimentos assinada por TOC.

A falta de assinatura(s), incorrecta indicação dos NIF e a não apo-
sição da vinheta do TOC constituem, nos termos do n.o 4 do
artigo 109.o do CIRC, fundamento para a recusa de recepção da
declaração.

Quando a declaração for remetida pelo correio, deverá ser acom-
panhada de cópia dos NIF indicados neste quadro, bem como do
NIPC da entidade.

Quando a declaração for apresentada em suporte informático,
devem ser observadas as instruções emitidas para o efeito, sob pena
de serem as mesmas recusadas, nos termos do n.o 4 do artigo 109.o,
caso se mostrem desconformes com a regulamentação estabelecida.

Quadro 07 — Apuramento do Lucro Tributável

Este quadro, A PREENCHER SOMENTE pelas entidades que
exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial,
industrial ou agrícola, QUANDO SUJEITAS AO REGIME GERAL
DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL, bem como
pelas entidades não residentes com estabelecimento estável, destina-se
ao apuramento do lucro tributável e corresponderá ao resultado
líquido do exercício, apurado na contabilidade [o qual é demonstrado
na declaração anual, a que se refere a alínea c) do n.o 1 do artigo 109.o
do CIRC], eventualmente corrigido nos termos do CIRC e outras
disposições legais aplicáveis.

Este quadro também não é preenchido no caso de declaração do
grupo.

Mesmo que não existam correcções para efeitos fiscais, deverão
ser sempre preenchidos os campos 201, 204, 226, 238 e 239 ou 240.

Sendo nulo o lucro tributável, deverá ser preenchido o campo 240
com o valor 0 (zero).

Tratando-se de sujeitos passivos com mais de um regime de tri-
butação de rendimentos, o apuramento do lucro tributável é feito
globalmente, efectuando-se a respectiva discriminação por regimes
de tributação, no quadro 09, nos campos 301, 312 ou 323, no caso
de prejuízos fiscais, ou nos campos 302, 313 ou 324, havendo lucro
tributável.

As linhas em branco podem ser utilizadas para evidenciar outras
correcções para além das expressamente previstas no modelo. Neste
caso, o sujeito passivo deverá juntar ao processo de documentação
fiscal a que se refere o artigo 121.o do CIRC uma nota explicativa.

Quadro 08 — Regimes de Taxa

Este quadro será preenchido exclusivamente por sujeitos passivos
com rendimentos sujeitos a redução de taxa ou quando existam ren-
dimentos que embora enquadrados no regime geral estejam numa
das situações referidas nos campos 246 e 249.

OS RENDIMENTOS IMPUTADOS ÀS REGIÕES AUTÓNO-
MAS, de acordo com os regimes previstos no Decreto Legislativo
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Regional n.o 2/99/A, de 20 de Janeiro, e no Decreto Legislativo Regio-
nal n.o 2/2001/M, de 20 de Fevereiro, são considerados rendimentos
sujeitos ao regime geral.

Quadro 09 — Apuramento da Matéria Colectável

Este quadro é de preenchimento OBRIGATÓRIO, mesmo nos
casos em que o valor apurado não dê origem ao pagamento do imposto.

Os prejuízos fiscais dedutíveis devem corresponder aos prejuízos
fiscais verificados em cada um dos exercícios líquidos do montante
eventualmente já deduzido, nos termos do artigo 47.o do CIRC.

Só podem ser deduzidos prejuízos fiscais do exercício N-6, quando
este corresponda ao exercício de 1996 ou posterior, ou seja os cam-
pos 303, 314, 325 ou 401 só podem ser utilizados para declarações
relativas ao exercício de 2002 ou posterior.

Nos termos do n.o 3 do artigo 47.o do CIRC, a dedução de prejuízos
para os sujeitos passivos do regime simplificado não poderá prejudicar
o limite mínimo da matéria colectável, a que se refere o n.o 4 do
artigo 53.o do CIRC.

Os valores das deduções, a efectuar pela ordem indicada, devem
ser inscritos somente até à concorrência do lucro tributável.

A discriminação do(s) valor(es) dos benefícios fiscais indicados será
feita na declaração anual a que se refere a alínea c) do n.o 1 do
artigo 109.o do CIRC.

Os valores da matéria colectável a inscrever nos campos 311, 322
e ou 333, consoante o caso, deverão ser sempre indicados, mesmo
quando não dêem origem a imposto, devendo, neste caso, inscrever-se
o valor 0 (zero).

Havendo rendimento imputado às Regiões Autónoma dos Açores
e da Madeira, deve a correspondente colecta ser determinada no
quadro 07 do anexo A, não devendo, por tal facto, ser autonomizados
na coluna de redução de taxa deste quadro.

No caso de entidades residentes que não exercem, a título principal,
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, ou entidades
não residentes sem estabelecimento estável, apenas serão preenchidos
os campos 322 e 346, mencionando-se, CASO EXISTA, a matéria
colectável.

O valor a inscrever no campo 345 corresponde ao acréscimo à
matéria colectável exigido pelo ex-artigo 59.o-A do CIRC e por isso
só deverá ser utilizado quando a declaração respeite a exercício ante-
rior a 2001.

Quando a declaração respeitar a declaração do grupo (exercícios
de 2001 e posteriores), o lucro tributável a inscrever no campo 382
corresponde à diferença dos valores inscritos nos campos 380 e 381
e a respectiva matéria colectável obtém-se pela dedução a este valor
de lucro tributável dos montantes constantes dos campos 309 e 310.

Quadro 10 — Cálculo do Imposto

O campo 347 será utilizado quando exista matéria colectável sujeita
ao regime geral (n.o 1 do artigo 80.o do CIRC). A taxa aplicável
aos rendimentos obtidos em períodos de tributação cujo início ocorra
a partir de 1 de Janeiro de 2002 é de 30 %.

Os campos 348 e 349 destinam-se à aplicação de taxas reduzidas
previstas nos n.os 2 e 3 do artigo 80.o do CIRC, no Estatuto dos
Benefícios Fiscais ou em qualquer outro diploma legal, sobre a matéria
colectável apurada no quadro 09 e sujeita a este regime, e também
para aplicação da taxa do regime simplificado.

Note-se que sempre que sejam aplicadas taxas reduzidas, que não
sejam as previstas no CIRC, deverá ser assinalado o campo respectivo
no quadro 08 — Regimes de redução de taxa. Sempre que existam
RENDIMENTOS IMPUTÁVEIS À REGIÃO AUTÓNOMA DOS
AÇORES, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.o 2/99/A,
de 20 de Janeiro, e como tal susceptíveis de beneficiarem da redução
de taxa aí prevista, o cálculo da colecta será efectuado no quadro
07 do anexo A. Neste caso, será inscrito no campo 350 o valor da
colecta da Região Autónoma dos Açores.

O campo 370 será utilizado sempre que existam RENDIMENTOS
IMPUTÁVEIS À REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, nos ter-
mos do Decreto Legislativo Regional n.o 2/2001/M, de 20 de Fevereiro.

As deduções a inscrever nos campos 352 a 356 são as referidas
nas alíneas a) a e) do n.o 2 do artigo 83.o do CIRC. As deduções
relativas a benefícios fiscais devem ser discriminadas no anexo res-
pectivo da declaração anual a que se refere a alínea c) do n.o 1
do artigo 109.o do CIRC, devendo os respectivos valores concordar
exactamente.

O valor a inscrever no campo 358 não pode ser negativo, pelo
que, sempre que o total das deduções for superior à colecta, ins-
crever-se-á o valor 0 (zero).

Os pagamentos por conta a inscrever no campo 360 serão, exclu-
sivamente, os efectuados nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 96.o
do CIRC.

Na declaração do período de liquidação (declaração especial 2),
deve, igualmente, ser mencionado neste campo o imposto pago cor-
respondente ao período entre a data da dissolução e o termo desse

exercício, bem como os pagamentos por conta e de autoliquidação
efectuados nos exercícios subsequentes.

Tratando-se de DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO, todo o
quadro 10 deve ser preenchido como se se tratasse de uma primeira
declaração, não devendo ser inscrito no campo 360 o valor da auto-
liquidação anteriormente efectuada.

O campo 363 destina-se, nomeadamente, para indicação do IRC
que deixou de ser liquidado nos termos do n.o 5 do artigo 44.o (da
anterior redacção do Código, para as situações previstas no n.o 7
do artigo 7.o da Lei n.o 30-G/2000, de 29 de Dezembro) e do n.o 5
do artigo 24.o, ambos do CIRC, e da alínea b) do artigo 11.o do
Decreto-Lei n.o 31/98, de 11 de Fevereiro. ESTE CAMPO NÃO
PODE ASSUMIR VALORES NEGATIVOS.

O campo 364 destina-se à indicação da derrama, a qual incidirá
sobre o montante apurado no campo 351 (colecta) e 363, sendo caso
disso.

As entidades residentes que não exerçam, a título principal, uma
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e as entidades
não residentes sem estabelecimento estável NÃO DEVEM INSCRE-
VER QUALQUER VALOR no campo 364.

O campo 365 destina-se, nomeadamente, à aplicação da taxas de
tributação autónoma referidas no artigo 81.o do CIRC e na alínea b)
do n.o 2 do artigo 15.o do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Existindo
despesas confidenciais e ou não documentadas, para além da tribu-
tação autónoma, devem as mesmas ser acrescidas no campo 214 do
quadro 07.

O campo 366 destina-se à inscrição de juros compensatórios,
DESIGNADAMENTE os estabelecidos no n.o 5 do artigo 44.o (ante-
rior redacção do CIRC, conforme já referido na anotação ao
campo 363) e no n.o 5 do artigo 24.o, ambos do CIRC.

Existindo total a pagar, apurado no campo 367, o mesmo será
entregue através da respectiva guia de pagamento, no prazo esta-
belecido na alínea b) do n.o 1 do artigo 96.o ou no n.o 1 do artigo 100.o,
ambos do CIRC, consoante o caso. Tratando-se de declaração de
substituição com total a pagar apurado no campo 367, superior ao
da declaração anterior, deverá ser efectuado o pagamento apenas
da diferença.

NÃO É NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO DO NÚMERO DA GUIA
DE PAGAMENTO.

Há lugar a juros de mora quando o pagamento ocorrer após a
data de apresentação da declaração.

Quadro 11 — Outras Informações

Este quadro é de preenchimento obrigatório para todos os sujeitos
passivos, mesmo que os valores a indicar sejam nulos.

Instruções relativas ao anexo A
(«Derrama e Regiões Autónomas»)

Indicações gerais

Este anexo será obrigatoriamente apresentado:
1 — Pelos sujeitos passivos que, cumulativamente:

a) Tenham matéria colectável no exercício superior a E 49 879,79;
b) Tenham estabelecimentos estáveis em mais de um município

(n.o 4 do artigo 18.o da Lei n.o 42/98, de 6 de Agosto).

Neste caso, o apuramento da derrama será feito nos quadros 04,
05 e 06.

Considera-se, para o efeito, estabelecimento estável qualquer ins-
talação fixa com pessoal afecto e através da qual a empresa exerça
toda ou parte da sua actividade. Um local ou um estaleiro de cons-
trução ou de montagem só constitui um estabelecimento estável se
a sua duração exceder seis meses.

2 — Por qualquer pessoa colectiva ou equiparada, com sede ou
direcção efectiva em território português, que possua sucursais, dele-
gações, agências, escritórios, instalações ou qualquer forma de repre-
sentação permanente sem personalidade jurídica própria em mais de
uma circunscrição.

Entende-se por circunscrição o território do continente ou de uma
Região Autónoma, consoante o caso.

3 — Pelos sujeitos passivos não residentes com estabelecimentos
estáveis em mais de uma circunscrição.

4 — Pelos sujeitos passivos que tenham rendimentos imputados à
Região Autónoma dos Açores, nos termos do Decreto Legislativo
Regional n.o 2/99/A, de 20 de Janeiro, e ou rendimentos imputáveis
à Região Autónoma da Madeira, nos termos do Decreto Legislativo
Regional n.o 2/2001/M, de 20 de Fevereiro, e como tal susceptíveis
de beneficiarem da redução de taxa aí prevista.

Quando utilizado, deve acompanhar a declaração modelo n.o 22,
assinalando o campo 1 do quadro 05.5 da referida declaração, não
podendo ser apresentado separadamente.
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Derrama

Quadros 01 — NIPC e 02 — Exercício

Os elementos a indicar nestes quadros serão os mesmos que foram
inscritos na declaração modelo n.o 22.

Quadro 03 — Número de Páginas

Sempre que o número de municípios em que a empresa tenha
estabelecimentos estáveis exceder as linhas disponíveis no quadro 04,
deverá apresentar o número de anexos necessários para o efeito.

Neste caso, assinalará no campo 1 deste quadro o número de anexos
entregues, utilizando o campo 2 para a numeração sequencial dos
mesmos.

Quadro 04 — Distribuição da Massa Salarial

A coluna 1 destina-se à identificação dos municípios onde a empresa
tenha estabelecimentos estáveis, incluindo sempre o da sede, inde-
pendentemente de o respectivo município ter ou não lançado derrama.

Na coluna 2 deve ser indicado o código correspondente ao dis-
trito/município já divulgado pelos Serviços Centrais da DGCI. Em
caso de dúvida ou desconhecimento, poderá solicitar esta informação
em qualquer serviço de finanças ou nos postos de informações.

Na coluna 3 será indicado o valor das despesas efectuadas com
o pessoal e escrituradas, no exercício, a título de remunerações, orde-
nados e salários correspondentes aos estabelecimentos que o sujeito
passivo possui em cada um dos municípios indicados nas colunas 1
e 2.

Na coluna 4 deve ser indicada a taxa da derrama lançada por cada
um dos municípios para o exercício em referência. Os Serviços Centrais
da DGCI procedem anualmente à divulgação destas taxas. Por exem-
plo, no caso de ser 10 %, indicar 10,00.

O valor do produto a inscrever na coluna 5 resultará da multi-
plicação da massa salarial pela taxa de derrama indicada na coluna 4
(note-se que esta última é uma percentagem e não um valor absoluto).

Quadro 05 — Total Geral

Os valores a indicar nos campos 1 e 2 deste quadro corresponderão
aos totais evidenciados nas colunas 3 e 5 do quadro 04.

Sendo apresentados mais que um anexo, este quadro só deverá
estar preenchido na última página, e os valores a inscrever corres-
ponderão ao somatório dos totais evidenciados nas colunas 3 e 5
de cada uma das páginas. A taxa média a indicar no campo 3 obtém-se
pela divisão do produto (campo 2) pela massa salarial (campo 1)
e será arredondada para as centésimas, fazendo-se o arredondamento
para a centésima imediatamente superior, no caso de o dígito repre-
sentativo das milésimas ser igual ou superior a cinco.

Quadro 06 — Apuramento da Derrama

No campo 1 será inscrita a soma dos valores indicados nos cam-
pos 351 (colecta) e 363 (IRC de exercícios anteriores), ambos do
quadro 10 da declaração modelo n.o 22.

O campo 2 deverá conter a taxa média calculada no campo 3 do
quadro 05.

O valor a inscrever no campo 3 obtém-se do produto da colecta
(campo 1) pela taxa média (campo 2). O valor obtido no campo 3
deverá ser transportado para o campo 364 (derrama) do quadro 10
da declaração modelo n.o 22.

Tal como referido para o quadro 05, no caso de existir mais de
uma página este quadro só será preenchido na última.

Regiões Autónomas

Quadro 07 — Repartição do Volume Anual de Negócios

Os valores a indicar nos campos 1, 2 e 3 respeitam ao volume
anual, total, de negócios do exercício.

No cálculo não deverão ser considerados os rendimentos isentos.
O volume global de negócios corresponde ao valor total das trans-

missões de bens e prestações de serviços, com exclusão do imposto
sobre o valor acrescentado.

Os rácios a calcular nos campos 4 e 5 serão obtidos pela divisão
dos valores indicados nos campos 2 e 3 pelo valor inscrito na campo 1,
respectivamente.

O somatório dos campos 4 e 5 nunca poderá ser superior a 1,00.
Os campos 6 a 13 apenas serão preenchidos nos casos em que

existam rendimentos imputáveis às Regiões Autónomas, destinando-se
ao cálculo do benefício de redução de taxa previsto naquele diploma.

Quando sejam utilizados, deverá a colecta apurada no campo 11
ser transportada para o campo 350 do quadro 10 da declaração modelo

n.o 22 no caso de imposto à taxa da Região Autónoma dos Açores
ou para o campo 370 do quadro 10 da declaração modelo n.o 22
no caso de imposto à taxa da Região Autónoma da Madeira.

Instituto de Informática

Aviso n.o 18/2003 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 1 do
artigo 4.o e do artigo 10.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, faz-se
público que, na sequência do despacho do Secretário de Estado do
Orçamento de 10 de Outubro de 2002, no uso da competência delegada
pelo despacho n.o 14 393/2002, de 13 de Junho da Ministra das Finan-
ças, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso, concurso para o cargo de chefe de
divisão de Comunicações Locais, área de informática, do quadro de
pessoal deste Instituto, aprovado pela Portaria n.o 830/2000, de 29
de Maio.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido apenas para o pro-
vimento do mencionado cargo, sendo o prazo de validade fixado em
um ano a contar da data da publicitação da lista de classificação
final.

3 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 6/96, de 31 de
Janeiro, 143/98, de 22 de Maio, 175/98, de 2 de Julho, e 204/98, de
11 de Julho, Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, e Portaria n.o 830/2000,
de 29 de Maio.

4 — Cargo e área de actuação — o presente concurso visa o recru-
tamento para o cargo de chefe de divisão de Comunicações Locais,
cujas funções são as seguintes:

a) Colaborar no planeamento da evolução das redes e serviços
de comunicações de âmbito local;

b) Assegurar o bom funcionamento e a segurança das redes e
serviços de comunicações locais;

c) Implementar e gerir mecanismos que permitam analisar o
desempenho das redes e dos serviços de comunicações locais,
de forma a permitir prever situações de anomalia e a obter
indicadores para o planeamento da evolução da infra-es-
trutura;

d) Gerir, aos vários níveis, os equipamentos e os suportes lógicos
de rede e dos serviços de comunicações locais e garantir a
respectiva segurança;

e) Participar no teste de novas tecnologias e de novos sistemas
aplicacionais que venham a ser suportados pelos meios de
comunicação da responsabilidade do Instituto de Informática;

f) Apoiar os utilizadores internos na utilização das redes e ser-
viços de comunicações locais;

g) Participar nos processos de instalação e configuração de sis-
temas informáticos que utilizem serviços de comunicações.

5 — Requisitos legais de admissão — o recrutamento é feito por
concurso de entre funcionários que reúnam cumulativamente os requi-
sitos constantes das alíneas a), b) e c) do n.o 1 do artigo 4.o da Lei
n.o 49/99, de 22 de Junho.

5.1 — Condições preferenciais:

Experiência profissional na área tecnológica de comunicações
superior a seis anos;

Experiência em funções de coordenação de áreas de comu-
nicações;

Formação específica em tecnologias de comunicações e de segu-
rança, designadamente arquitectura TCP/IP, sistemas de Fire-
wall 1, routers Cisco, equipamento activo Nortel e sistemas
de gestão destes ambientes.

6 — Vencimento e condições de trabalho — a remuneração é a
fixada nos termos do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18
de Dezembro, e legislação complementar, sendo as regalias sociais
as genericamente vigentes para a função pública.

7 — Local de trabalho — em Alfragide, concelho da Amadora, na
Avenida de Leite de Vasconcelos, 2.

8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao presidente do conselho de direcção do Instituto
de Informática, podendo ser entregues no Instituto de Informática,
Avenida de Leite de Vasconcelos, 2, Alfragide, 2724-502 Amadora,
ou remetidas pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo do
prazo fixado, devendo conter os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, número e data de validade do bilhete
de identidade, residência, código postal e telefone;

b) Categoria que detém, serviço e natureza do vínculo, juntando
o respectivo curriculum vitae;

c) Habilitações académicas;
d) Formação profissional, com indicação da data de realização

e duração em horas de cursos, estágios, seminários e outros;


