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Teve lugar, no passado dia 27 de Março, a habitual Assembleia-Geral da APCVD, 
que contou com a presença de 25 associados. Este é um evento importante na 
vida da Associação, onde são discutidos e votados vários assuntos de relevo 
relacionados, quer com a Associação, quer com a actividade dos associados.

No decorrer da assembleia, como já vem sendo hábito, a Direcção fez um 
balanço da actividade desenvolvida pela APCVD ao longo do último ano, sendo 
de destacar alguns pontos por terem especial relevo e impacto na vida da 
associação, como a celebração de novos protocolos, renovação de outros já 
existentes, com renegociação das vantagens para os nossos associados, bem 
como o aumento de descontos para quem for associado APCVD.

A nível de receita e crédito mal parado, a Direcção teve o prazer de anunciar que, 
por um lado, se encontram liquidadas as dívidas referentes a quotas que tinham 
processos judiciais pendentes e, por outro lado, que continuamos a fazer todos 
os possíveis para recuperar o restante crédito mal parado pela via extrajudicial, 
seja proveniente de publicidades não pagas, seja de quotas em atraso. 

Foi com enorme prazer também que se deu conta do sucesso que tem sido o 
curso de formação informática iniciado no dia 15 de Fevereiro de 2018, com a 
adesão de 15 associados. Os temas abordados e os programas ensinados têm 
sido do maior interesse para os formandos, que muito louvaram esta iniciativa 
da APCVD, aplaudindo os frutos deste curso. 

Outro marco de grande importância para a vida desta Associação é o Livro dos 
Prestaneiros, que está na sua recta final, muito graças ao grupo de trabalho 
criado para tratar da parte histórica e teórica do início da actividade e da 
associação, bem como a todos os associados que contribuíram com histórias e 
registos fotográficos do seu início de actividade, sendo que contamos editá-lo 
brevemente.

Finalmente, fazendo um balanço de todo o trabalho realizado no primeiro ano 
deste novo mandato, achamos que estamos no bom caminho e certamente 
continuaremos a pugnar pelos interesses desta Associação e dos seus 
associados.

A Direcção.
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mensagem
m

Assembleia-Geral do dia 27 de Março
Conforme já vem sendo hábito e é do conhecimento dos 
nossos associados, teve lugar, no dia 27 de Março de 2018, 
pelas 15h30m, na sede da APCVD, mais uma Assembleia-
Geral Ordinária da nossa Associação, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

1. Período antes da ordem do dia;
2. Apreciação e deliberação do relatório de gestão e contas 
da Direcção referente ao exercício do ano de 2017, bem 
como do relatório e parecer do Conselho Fiscal;
3. Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados;
4. Apreciação geral da administração e fiscalização da 
Associação relativamente ao exercício do ano de 2017.

Apesar de esta ser uma ocasião importante, por serem 
abordados vários temas relacionados com a nossa 
Associação, e de grande importância na vida da mesma, a 
Assembleia-Geral contou com a presença de apenas vinte 
e cinco associados. Bem sabemos que, para poderem estar 
presentes, os nossos associados necessitam de abdicar 
de algumas horas de trabalho, mas gostaríamos de ter 
contado com uma maior afluência, dada a importância dos 
assuntos abordados. Assim sendo, e por considerarmos 
importante e do interesse de todos, a APCVD entendeu 
por bem dar a conhecer aos associados que não puderam 
marcar presença o que se passou neste dia.

Mensagem do Presidente
Mais um ano começou e, sem nos apercebermos, já esta-
mos na Primavera. Espero que tanto a nível pessoal como 
profissional, este esteja já, a ser um ano excelente para todos.

Relativamente à nossa Associação novos eventos se apro-
ximam. Encontramo-nos a trabalhar dedicadamente para a 
realização do Congresso de Maio, assim como para a reso-
lução de outras questões que vão de encontro ao interesse 
de todos os associados. Apelando a todos que mantenham 
o interesse pelos assuntos que envolvem a nossa Associa-
ção, solicitamos a vossa presença no referido Congresso 
com objectivo de retribuirmos às empresas os patrocínios 
proporcionados que se revelam fundamentais para a sua 
realização. Estamos a trabalhar com o objectivo de tornar 
este evento mais um dia memorável para a A.P.C.V.D.

À semelhança do já escrito no boletim anterior, relembro 
que nos encontramos na recta final para a edição do nosso 
livro. Assim sendo, solicitamos o envio das vossas histórias 
relativas à profissão com a maior brevidade possível no 
sentido de proporcionarmos o sucesso desta iniciativa.

Voto de bons negócios e, acima de tudo, saúde que, tendo 
em conta a azáfama diária, se revela o mais importante!

Um abraço, José Mendes Antunes

MARIA JOSÉ SILVA - 913 546 855
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assembleia
a

O Presidente da Assembleia-Geral deu início à Ordem 
de Trabalhos, dando as boas-vindas aos associados 
presentes e tendo aproveitado o período antes da ordem 
do dia (Ponto 1) para perguntar aos associados presentes 
se havia alguma questão que quisessem colocar, tendo-
lhes passado a palavra para abordarem assuntos que 
entendessem relevantes. Nenhum associado quis fazer 
uso da palavra. 

Passou-se de seguida ao Ponto 2, tendo o Presidente da 
Assembleia-Geral passado a palavra ao Presidente da 
Direcção, para explicar o Relatório de Gestão e Contas, 
do qual foram fornecidas cópias a todos os associados 
presentes. Neste ponto, o Presidente da Direcção 
apresentou uma breve explicação do Relatório de Contas 
da Associação.

Foi explicado que a principal razão pela qual a Associação 
apresentou um saldo positivo reduzido se prende com 
o facto de, na rubrica “Prestaneiro”, no ano anterior só 
aparecerem debitadas três edições do Boletim, quando o 
mesmo tem quatro edições anuais, uma vez que a factura 
referente à edição de Dezembro foi emitida tardiamente, 
apenas em Janeiro, tendo entrado nas contas de 2017, o 
que provocou logo uma diferença nas contas de cerca de 
€800,00 (oitocentos euros). 

Verificou-se também uma ligeira diferença no Congresso, 
a Associação teve menos receita em termos de quotas 
em 2017 devido a algumas desistências. Relativamente às 
despesas com material de escritório, estão um pouco mais 
elevadas, pois teve de se comprar um monitor e um tambor 
para a impressora.

Passando à questão da rubrica “Amortizações – 
edifício”, o Presidente da Direcção passou a palavra à 
Dra. Isilda André, contabilista da Associação, que explicou 
exaustivamente este ponto, dando inclusivamente 
exemplos da contabilidade corrente dos associados (por 
exemplo: quando um associado compra uma carrinha nova, 
essa despesa não aparece na totalidade no ano da compra, 

sendo antes diluída ao longo de quatro anos, uma vez que, 
se assim não fosse, o contribuinte apresentaria um grande 
prejuízo nesse ano, o que a lei não permite). Este foi um tema 
de grande controvérsia, tendo a Dra. Isilda explicado que 
se trata de uma despesa em que não há saída de dinheiro, 
sendo um movimento contabilístico, obrigatório por lei.

Abordou-se a questão da dificuldade crescente de gerar 
receita, seja através de quotas, seja em conseguir novos 
patrocínios. Mas, ainda assim, a APCVD conta com seis 
novos associados, três do ano de 2017 e três já do ano de 
2018. A este propósito, o Presidente da Direcção chamou 
a atenção para a necessidade de apostar nas empresas 
que têm protocolos com a APCVD e/ou fazem publicidade 
no “Prestaneiro”, para que estas vejam algum retorno do 
investimento que fazem na Associação.

Explicou-se também que a conta do Santander Totta foi 
encerrada, para evitar as despesas de manutenção da 
conta, que eram demasiado elevadas e não havia maneira 
de isentar a Associação dessa despesa, pelo que todo o 
dinheiro da APCVD está agora no BPI, sendo que, apesar de 
existir um depósito a prazo, a taxa de juro é zero, pois era a 
única opção sem risco e com capital garantido.

Aproveitando o ensejo, o Presidente da Direcção, no uso 
da palavra, informou que, para evitar mal entendidos ou 
que a informação passe despercebida, ficou acordado em 
sede de reunião da Direcção que, sempre que for enviado 
pelo advogado um e-mail a um associado, informando 
do estado dos seus processos, tal será acompanhado 
também de um telefonema e/ou mensagem escrita.

Finalmente, e antes de se passar à votação, o Presidente do 
Conselho Fiscal, João do Carmo Mateus Nunes, procedeu à 
leitura do seu relatório e parecer sobre o exercício de contas 
de 2017, tendo proposto a sua aprovação. Posto à votação, 
foi o Ponto 2 aprovado por maioria, com uma abstenção do 
associado n.º 76, Luís Alves. 
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Entrou-se no Ponto 3, da Ordem de Trabalhos, tendo sido 
colocada à apreciação e discussão a proposta da Direcção 
quanto à aplicação de resultados, de que o resultado 
líquido do exercício de 2017, seja transferido para a conta 
de resultados transitados. Posta à votação foi esta 
proposta aprovada por unanimidade.

Terminada a votação de todos os pontos da Ordem 
de Trabalhos, o Presidente da Direcção aproveitou o 
uso da palavra para esclarecer, ainda relativamente ao 
Relatório de Contas, que há facturas de quotas já emitidas 
mas cujos valores correspondentes ainda não foram 
recebidos (medida tomada pela Direcção para relembrar 
os associados das suas obrigações). Não obstante, a 
Associação conta receber esse dinheiro, pelo que não 
haverá discrepância entre o saldo contabilístico e o saldo 
de caixa uma vez que se concretizem tais pagamentos. 
Ainda assim, e caso tais pagamentos não ocorram, essas 
facturas serão necessariamente anuladas.

A Dra. Isilda André reforçou que, efectivamente, o saldo 
contabilístico não é a mesma coisa que o saldo de 
caixa, tendo o Presidente da Assembleia-Geral dado o 
exemplo concreto dos fornecedores dos associados, que 
passam facturas a 30 dias, por exemplo, ou seja, antes 
de receberem o dinheiro dos associados (é uma prática 
corrente quer na actividade dos comerciantes, quer 

na vida da Associação), explicando aquela também a 
diferença entre a conta corrente e o balancete.

De seguida, o Presidente da Direcção chamou a atenção 
para o facto de se estar a aproximar a data do Congresso, 
tendo informado que a Direcção já está a tratar da 
organização do mesmo. A propósito da questão levantada 
pelo associado António Baudouin, referiu que os actos e 
decisões da Direcção nem sempre são fáceis, mas que 
todos os elementos tentam fazer o seu melhor a cada dia, 
havendo situações que podem resolver, e outras que têm 
de ser os próprios associados a resolver com o advogado.

Ainda no uso da palavra, o Presidente da Direcção falou da 
necessidade de se incluir o valor do IVA nas facturas, tendo 
a este propósito passado a palavra à Dra. Isilda André que, 
no uso da mesma, informou que irá escrever um texto 
sobre isso para o próximo “Prestaneiro”, adiantando 
desde já que factura e factura-simplificada são coisas 
diferentes.

Na factura simplificada, que veio substituir os antigos 
talões de venda, a lei diz que a mesma deve conter: a) 
Nome ou denominação social e número de identificação 
fiscal do fornecedor dos bens ou prestador dos serviços; 
b) Quantidade e denominação usual dos bens transmitidos 
ou dos serviços prestados; c) O preço líquido de imposto, 
as taxas aplicáveis e o montante de imposto devido, 
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ou o preço com a inclusão do imposto e a taxa ou taxas 
aplicáveis; d) Número de identificação fiscal do adquirente 
ou destinatário, quando for sujeito passivo.

No caso da factura-recibo, aplica-se o artigo 36.º, do 
Código do IVA, que exige: que as facturas contenham 
os seguintes elementos: a) Os nomes, firmas ou 
denominações sociais e a sede ou domicílio do fornecedor 
de bens ou prestador de serviços e do destinatário ou 
adquirente, bem como os correspondentes números de 
identificação fiscal dos sujeitos passivos de imposto; b) A 
quantidade e denominação usual dos bens transmitidos 
ou dos serviços prestados, com especificação dos 
elementos necessários à determinação da taxa aplicável; 
as embalagens não efectivamente transaccionadas 
devem ser objecto de indicação separada e com menção 
expressa de que foi acordada a sua devolução; c) O preço, 
líquido de imposto, e os outros elementos incluídos no 
valor tributável; d) As taxas aplicáveis e o montante de 
imposto devido; e) O motivo justificativo da não aplicação 
do imposto, se for caso disso; f) A data em que os bens 
foram colocados à disposição do adquirente, em que os 
serviços foram realizados ou em que foram efectuados 
pagamentos anteriores à realização das operações, se 
essa data não coincidir com a da emissão da factura. No 
caso de a operação ou operações às quais se reporta a 
factura compreenderem bens ou serviços sujeitos a taxas 
diferentes de imposto, os elementos mencionados nas 

alíneas b), c) e d) devem ser indicados separadamente, 
segundo a taxa aplicável. 

Relembrou que, em facturas até aos €1.000,00 (mil 
euros), não é necessária a indicação do contribuinte do 
consumidor, nem o nome. Por último, chamou a atenção 
para o facto de, antigamente, a lei dizia que quando o 
comerciante queria fazer uma rectificação, bastava 
fazer uma Nota de Crédito ou Nota de Débito, fazendo 
referência à factura que se pretendia corrigir, para cima ou 
para baixo. Actualmente, a lei exige que se faça referência 
à factura e à data da mesma, pelo que aconselha a que os 
associados peçam sempre aos clientes para assinar as 
Notas de Crédito ou Débito.

Passou-se então ao Ponto 4, da Ordem de Trabalhos, 
sobre a administração e fiscalização da associação no 
exercício de 2017 em que, já tendo sido apreciado ao longo 
dos pontos anteriores, nada mais foi acrescentado.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 
assembleia pelas 18h14m.

Rua Actor Rogério Paulo - N.º 2-A • B.º das Maroitas Norte • Vale de Figueira • 2695-647 S. JOÃO DA TALHA
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• CARTAZES  • FOLHETOS PUBLICITÁRIOS  • CALENDÁRIOS  • AUTOCOLANTES  • CARIMBOS  • BRINDES PUBLICITÁRIOS •

CONVITES PARA: CASAMENTOS • BAPTIZADOS • FESTAS DE CONVÍVIO •

GRÁFICA HENRIQUESGRÁFICA HENRIQUES
ARTES GRÁFICAS, Unipessoal, Lda.

Manuel Henriques
Telem.: 96 802 97 55
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A Firma COLCHÕES BOM REPOUSO – Coo-
perativa Operária de Fabrico de Colchões, 
CRL, com sede em Runa, localiza-se a 5km 
da sede do Concelho de Torres Vedras e a 
40km de Lisboa (seguindo pela A8).

Iniciou a sua actividade há cerca de 40 anos. 
No entanto o conhecimento em fabrico de 
colchões já vem de há já três gerações.

Começou por fabricar colchões em palha de 
milho, centeio, lã, sumaúma e aparas de cor-
tiça. Os colchões eram basteados à mão e 
ponteados à francesa.

Estando sempre atentos à evolução do mer-
cado e ao surgir de novas técnicas de fabrico, 
bem como de novos produtos, a COLCHÕES 
BOM REPOUSO, CRL, foi uma das empresas 
pioneiras no fabrico e comercialização de 
colchões de molas. Nos primeiros modelos 
de colchões de molas, estas eram fabricadas 
manualmente!!! Mais tarde surgiram os col-
chões em espuma de poliuretano.

Sempre atenta aos problemas do meio ambiente, embora não seja uma empresa poluidora, aderiu à 
Sociedade Ponto Verde e possui uma linha de fabrico de aglomerado de espuma de poliuretano, que 
recicla os pedaços resultantes dos cortes das espumas.

Graças à qualidade do serviço que presta, a COLCHÕES BOM REPOUSO, CRL, granjeou um leque 
muito vasto e variado de clientes, que encontram aqui soluções para os seus problemas comerciais. 
Isto deve-se ao facto de fabricar e comercializar uma gama muito variada de produtos. A COLCHÕES 
BOM REPOUSO, CRL, possui capacidade técnica e humana (40 funcionários) para solucionar even-
tuais encomendas especiais que possam não estar dentro dos padrões normais de fabrico. A rapidez 
no serviço de entregas conta com uma frota de 10 veículos de distribuição. 

Fabrica todo o tipo de colchões (molas, latex, espuma de poliuretano, colchões de ginástica, colchões 
para camas de piscina, colchões hospitalares, etc), almofadas, bases de assentamento (estrados e 
sommiers), cortes de espuma, etc.

Exporta para os países de língua oficial portuguesa e cobre toda a zona Centro e Sul de Portugal 
incluindo o interior do Alentejo e todo o Algarve.

Sendo uma empresa do tipo familiar, tem crescido conforme as solicitações do mercado e está 
atenta às exigências dos seus clientes. Congratula-se por fabricar e comercializar produtos em que o 
binómio Qualidade/Preço está sempre na primeira linha.

No futuro perspectivam-se novos investimentos, nomeadamente em tecnologia, bem como a 
expansão do seu mercado externo. Como o grau de satisfação dos clientes é para nós prioritário, a 
COLCHÕES BOM REPOUSO, CRL, será em breve uma empresa Certificada.

espaço empresa
e

A partir de 1990, é fundada uma nova 
firma, Bomflex – Sociedade Industrial 
de Fabrico de Colchões, SA, com capitais 
da COLCHÕES BOM REPOUSO, CRL, 
que equipada com tecnologia de ponta, 
fabrica colchões de molas para o mer-
cado nacional e para o mercado espa-
nhol. Emprega cerca de 28 funcionários 
e perspectiva-se a laboração em dois 
turnos, contribuindo para um aumento 
significativo de postos de trabalho. 

(Vista aérea das instalações fabris da Bomflex,SA.
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História
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Prestan
eiros

dos

A vida de vendedor, como todos sabemos, nem sempre corre 
como queremos ou imaginamos e, por vezes, surgem-nos situa-
ções bastante caricatas.

O nosso dia-a-dia é bater às portas dos clientes, tentando ven-
der o que podemos e cobrar as prestações do material já vendido. 
No meu caso, e penso que muitos dos nossos colegas estão na 
mesma situação, em que a maioria dos clientes são mulheres, 
aconteceu-me o seguinte:

Um certo dia, como de costume dirigi-me à porta de uma cliente 
habitual e já de há alguns anos, para lhe cobrar a prestação mensal 
e vender algo caso ela assim o desejasse. Ela veio ao meu encon-
tro para me pagar e do nada diz-me assim:

- Ai Senhor Anastácio (nome fictício) dói-me tanto os meus ová-
rios! Eu corei de imediato e pensei para mim mesmo, o que é que 
ela queria dizer com aquela expressão. Uma mulher a dizer aquilo 
para mim, que não sou “médico”, não percebi bem onde queria 
chegar. Peguei no valor da prestação e meti-me na minha carri-
nha e passados alguns quilómetros ainda parecia ouvir aquela voz 
e fiquei sempre a pensar o que seria que ela queria com aquele 
comentário!... 

Noutro belo dia, combinei com um casal para ir lá levar uma mobília 
de cozinha, toco à campainha e quem me abre a porta é a mulher. 
Pergunto pelo marido para ele me ajudar a descarregar a mobília e 
ela diz-me que ele não estava. Comecei por tirar as peças da carri-
nha e ir levando para dentro de casa e lá pus mãos à obra.

A senhora andava por ali perto de mim, para ver se eu precisava de 
alguma coisa, mas pela roupa que tinha vestida, devia estar muito 
encalorada. De top bastante decotado lá andava ela de um lado 
para o outro, para ver se eu dizia alguma coisa. Eu lá ia montando 
a mobília, e tentava por tudo nem olhar para ela, antes que o calor 
também me apertasse !!!

Ao montar a bancada, estava agachado no chão a aparafusar 
as peças e sinto algo estranho na minha cabeça, percebi que era 
o peito dela em cima de mim, mas nem entendia o como nem o 
porquê, ou melhor eu nem consegui pensar. Ela afastou-se e eu 
caladinho, como se nada se passasse e continuei no meu trabalho. 
Acabei o que tinha a fazer e no final disse-lhe:

- Fica aqui o nib da minha conta bancária, como já tínhamos combi-
nado e peço-lhe que deposite mensalmente o acordado. Isto para 
evitar que eu me cruzasse novamente com ela, porque o que ela 
queria sei eu, mas veio bater à porta errada

A nossa vida de Prestaneiro está sujeita a muitas peripécias como 
estas, são longos anos a trabalhar nesta profissão e lidamos com 
muita gente. Como estas ainda tinha mais umas quantas que podia 
contar, há por vezes episódios que temos que ter algum cuidado e 
coragem para os digerir. Mas são reais, na nossa profissão aparece 
de tudo, e penso que a todos vós já aconteceu algo semelhante.

O que um homem passa !.... O que elas queriam sei eu!...
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Isenção de Horário do Trabalho – Resposta
Como todos sabem, a Direcção tem tentado, por todos os 
meios, resolver a questão da isenção de horário de trabalho, 
tão importante para todos nós.

Conforme estarão lembrados, no seguimento da resposta 
lacónica e inviável da ACT, e face à falta de resposta ao nosso 
pedido de reunião, para podermos explicar em que consiste 
a nossa actividade, apresentámos este assunto ao Senhor 
Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
tendo solicitado um parecer escrito sobre este assunto.

Ao longo do tempo fomos insistindo na necessidade de 
solução para esta questão, quer através de telefonemas, 
quer através de e-mails. Inclusivamente, numa das vezes em 
que efectivamente chegámos à fala com o Dr. Richad Majeed, 
assessor do Secretário de Estado do Emprego, em quem 
foi delegada a tarefa de responder à questão da APCVD, 
este disse-nos que os prestaneiros não necessitavam da 
declaração de isenção do horário de trabalho uma vez que 
não são trabalhadores por conta de outrem (assalariados), 
mas sim por conta própria (empresários em nome individual) 
e, nessa medida, a nova Lei não lhes seria aplicável, não 
sendo necessária a utilização dos livretes. Relativamente 
aos associados que tenham constituído empresas e que 
tenham empregados, o acordo de isenção de horário de 
trabalho entre patrão e funcionário é obrigatório, nos termos 
das minutas já disponibilizadas.

Estes esclarecimentos foram prestados pela via telefónica, 
sendo que o referido assessor do Secretário de Estado 
do Emprego, em nome do Governo, se comprometeu a 
reduzir tal informação a escrito, via e-mail, que seria depois 

disponibilizada a todos os associados.

Até lá, a solução provisória encontrada passava pelo 
preenchimento de um Acordo de Isenção de Horário de 
Trabalho, cuja minuta foi disponibilizada a todos através de 
circular. Para quem tem funcionários, bastava preencher os 
campos entre Entidade Patronal e Trabalhador. Para quem 
é trabalhador por conta própria, que é a maioria dos nossos 
associados, teria de preencher este acordo com os próprios 
dados em ambos os sítios, ou seja, o associado celebra o 
acordo consigo mesmo.

Acontece, porém, que, passado todo este tempo a resposta 
que a APCVD obteve, infelizmente, foi uma mera reprodução 
do que já havia sido dito pela ACT, conforme missiva que 
recebemos:
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Dito isto, e visto não haver uma solução viável para os 
comerciantes de venda ao domicílio, a única coisa que pode-
rão continuar a fazer é recorrer à solução provisória acima 
referida, certos porém, de que a mesma não tem qualquer 
fundamento legal, podendo não ser aceite pelas autoridades 
em eventuais operações de fiscalização.



O PRESTANEIRO | março 2018 12

facturação
f

Assim sendo, caso se deparem com algum problema rela-
cionado com este assunto, pedimos que façam chegar o 
assunto à APCVD, que tratará de resolver a situação da 
melhor maneira possível.

Quem tem a declaração de isenção de horário de trabalho 
deverá continuar a utilizá-la.

Regras de Faturação
A emissão de fatura é obrigatória para todas as vendas ou 
prestações de serviços, sejam os adquirentes particulares,  
empresas ou empresário em nome individual, ainda que 
estes não a solicitem.

Continua-se a poder emitir notas de débito e notas 
de crédito para retificação de fatura, sendo que estes 
documentos retificativos de faturas devem conter os 
seguintes elementos:

-Data
-Nº sequencial
-Identificação, morada, Nif do fornecedor ou prestador e do 
adquirente
-Referência ao número e data da fatura que está a ser 
corrigida
-Indicação dos elementos sujeitos da retificação

As faturas emitidas em papel poderão continuar a ser 
efetuadas para quem no ano anterior tenha um volume de 
negócio inferior ou igual a €100.000. Quem ultrapasse este 
valor tem de emitir faturas através de sistemas informáticos, 
todas as menções obrigatórias para a emissão de faturas 
devem ser inseridas pelo respetivo programa de faturação.

No entanto, se o montante das faturas for inferior a €1.000, 
na fatura não é necessário incluir o nome, o número de 
contribuinte e a morada do cliente, exceto se o cliente o 
solicitar.

Pode emitir-se fatura simplificada, independentemente da 
forma de pagamento:
- Vendas efetuadas por retalhistas ou vendedores ambu-
lantes a não sujeitos passivos, quando o valor da fatura não 
for superior a €1.000;
- Prestações de serviços em que o montante da fatura não 
seja superior a €100; estas operações serão independente-
mente  da qualidade do cliente (particular ou sujeito passivo).

Elementos da fatura simplificada

- Data
- Nº sequencial
- Nome ou denominação social e número de contribuinte do 
fornecedor dos bens ou prestador dos serviços
- Quantidades e descrição dos bens ou dos serviços 
prestados
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Alterações ao regime simplificado
Estão abrangidos por estas alterações os sujeitos passivos 
que obtenham rendimentos aos quais sejam aplicáveis os 
coeficientes de 0,75 ou de 0,35. Estão incluídos, quer os 
profissionais liberais, como comissionistas, advogados, 
contabilistas, mas também, por exemplo, os mecânicos, os 
que realizam serviços de construção civil, as cabeleireiras 
e ainda os que recebem rendimentos de alojamento local 
na modalidade de moradia ou apartamento, obrigando os 
contribuintes com rendimentos acima de 27.360 euros s 
apresentar despesas para não sofrerem um aumento de 
impostos, no IRS a entregar em 2019.

Outra novidade para os recibos verdes em 2018. A partir 
deste ano passam a estar abrangidos pelo mínimo de 
existência. Abaixo deste valor, os contribuintes têm isenção 
de IRS. O Orçamento do Estado também define regras para 
aferir este valor, que passa a ser calculado em função do 
valor do IAS (1,5 x 14 x valor do IAS). Este valor não pode ser 
inferior ao salário mínimo.

Ex:  (1,5 x14 x 428,90€) = 9.006,90€
    14 x 580,00€ = 8.120,00€

Dra. Isilda André - Facturar, Lda.

Tabelas de Preços - Redução de Honorários
No seguimento do pedido formulado pela Direcção da 
APCVD, informamos todos os associados que o nosso 
advogado reduziu o valor dos seus honorários, como forma 
de tentar ajudar os associados e a própria associação.

Por uma questão de facilidade, publicamos as tabelas de 
honorários, com as reduções assinaladas:

Uma cama Uma cama500,00€ 615,00€

115,00€Iva 23%

Total     615,00€

Com Iva incluído à taxa de 23%

Ref.ª Ofício N.º 30136 de 2012-11-19

Ou

- O preço líquido de imposto, as taxas de IVA aplicadas e o 
montante do IVA , 
    Ou
Preço com a inclusão do imposto e a taxa aplicada
Exemplo:

Nota: Se for factura sem ser simplificada tem que descrimi-
nar sempre o IVA como no 1º exemplo. 

1 2
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Esta tabela contempla, não só os serviços prestados 
gratuitamente, como alguns dos serviços mais solicitados 
pelos associados, a preços bastante inferiores aos que 
habitualmente o escritório do advogado pratica. Com efeito, 
e para vosso conhecimento, os preços praticados para 
trabalhos idênticos para quem não seja associado são os 
seguintes:

De referir que os valores indicados na tabela se referem a 
provisões iniciais, ou seja, trata-se de quantias pagas para 
dar início ao processo, sendo que, à medida que o mesmo vai 
avançando, poderão ser solicitados reforços de provisão (um 
processo poderá ser mais ou menos dispendioso consoante 
tenha mais ou menos sessões de julgamento, por exem-
plo), estando todos os processos sujeitos a acerto final de 
honorários, que levará em consideração o tempo e trabalho 
despendidos ao longo de todo o processo, a sua complexi-
dade, bem como os resultados obtidos (obviamente que um 
processo em que não se consiga recuperar a dívida ao cliente 
não terá uns honorários tão elevados como um em que se 
consegue recuperar o crédito todo).

11º Congresso APCVD
Caros associados, está à porta o 11.º Congresso APCVD, que 
terá lugar no dia 29 de Maio de 2018, no Restaurante Valóasis, 
em Á-dos-Cunhados, Torres Vedras.

Estamos a alertar todos os nossos associados com 
antecedência para que possam reservar já esta data nas 
vossas agendas. A seu tempo irão receber o habitual convite 
por correio.

Com este evento pretendemos promover a apresentação de 
produtos com interesse para os nossos associados, apostar 
na vossa formação e aproveitar para esclarecer eventuais 
dúvidas que possam ter, relacionadas com a actividade. 
Estão todos convidados!

Este ano, à semelhança dos anteriores, contaremos com a 
presença do nosso advogado e da nossa contabilista, entre 
outros conferencistas, para esclarecimento de assuntos 
actuais e controversos relacionados com a nossa actividade. 

Irão ainda estar presentes outros parceiros com os quais 
temos protocolos, que irão apresentar os seus serviços e 
produtos e explicar de que forma os mesmos representam 
vantagens para os nossos associados, pelo que é importante 
a comparência e participação de todos neste evento, não 
só para a vossa formação, mas também para efeitos de 
retorno em relação a estas empresas nossas parceiras, pois 
a participação e interesse demonstrados por vós alimenta 
e faz florescer estas parcerias, o que, por sua vez, nos trará 
mais benefícios a todos.

As empresas que patrocinam os nossos eventos têm 
apoiado bastante a APCVD, pelo que merecem e é 
importante que vejam algum retorno da parte dos nossos 
associados. Assim sendo, apelamos à vossa participação 
no Congresso e contamos consigo para experimentar e 
aproveitar as ofertas e vantagens dos nossos parceiros!

Contamos com a sua presença!
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TLF  224 113 391 TLM 934 743 771 FAX  224 152 370 EMAIL  estofosjm@iol.ptRua S. João de Sobrado, 4780
4440-339 Sobrado VLG

Guias de Transporte - Redacção Actualizada
Conforme já informámos, quer através de circular, quer em 
edições anteriores do Boletim Informativo “O Prestaneiro”, 
voltamos a chamar a atenção de todos os nossos 
associados para a alteração que sofreu o Decreto-Lei que 
regula a questão das guias de transporte e para a alteração 
de texto que deverá constar das mesmas. 

Ainda há associados a utilizar guias de transporte com a 
redacção antiga e queremos garantir que esta questão 
não vos passa despercebida, sendo que deverão fazer esta 
alteração. 

No sítio onde referem o local de descarga e onde está a 
referência ao dito Decreto-Lei, deverá constar o seguinte 
texto: “Desconhecido nos termos do n.º 6, do artigo 4.º, do 
DL 147/2003, de 11 de Julho, alterado pela Lei 82-B/2014, 
de 31 de Dezembro”, conforme exemplo.

Falecimento
Como foi do conhecimento de todos, faleceu o nosso 
associado Francisco Prata Pedro, representante da empresa 
Prata & Pedro, Lda., associado nº113, da nossa Associação. 
Era um associado que estava sempre presente na vida da 
associação, e estava quase sempre presente em todos os 
eventos que a APCVD organizava.

Será sempre lembrado pela pessoa maravilhosa que era, 
pela sua simpatia, profissionalismo, pelo grande colega que 
era e por nos proporcionar momentos de grande alegria. Só 
podemos agradecer todo o tempo que tivemos o privilégio 
de estar com ele.

Que seja sempre recordado, com Serenidade e Saudade e 
que a sensação de Paz e de Esperança substitua a tristeza e 
dor dos seus familiares, amigos e colegas.

Deixamos, uma vez, mais os nossos mais sinceros 
sentimentos a toda a família.
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PADRÕES & TEXTURAS

RUA DO PARAISO LOTE 3 B
SELHO S. JORGE - APT 3002

4835 - 612 GUIMARÃES
TEL: 253534200

Orima - Acordo Renovado

É com enorme prazer que informamos que o acordo 
celebrado com a Orima foi renovado por mais 6 meses, 
com grandes vantagens para os nossos associados até 
30 de Junho de 2018.

Apelamos a todos os associados que aproveitem mais 
esta oportunidade. Tentamos encontrar parcerias 
benéficas para os associados, mas estes também têm 
que colaborar para que ambas as partes tenham sucesso.

Contacte um vendedor da Orima da sua zona e beneficie 
de descontos atractivos.

Livro dos Prestaneiros
Apesar do prazo estabelecido anteriormente, e visto 
haver ainda poucas histórias por parte dos associados, 
está a fazer-se uma pesquisa profunda sobre a região 
interior que levará algum tempo, visto ter de se recorrer a 
livros e documentos antigos.

Assim caso esteja interessado em participar com histórias 
no nosso livro, ainda o poderá fazer.

Envie-nos a sua história! 

Contribua para esta importante iniciativa e veja a sua 
história publicada num livro que será memorável para a 
nossa associação e seus associados.

Direito de Antena
No dia 27 de Dezembro, foi para o ar o Tempo de Antena da 
APCVD, pelas 19h45m, na RTP1. Tivemos o cuidado, como 
de resto é nosso hábito, de avisar os nossos associados 
deste evento e a maioria viu e elogiou o vídeo realizado 
para o efeito.

Para quem não teve a oportunidade de assistir ou queira 
assistir novamente, poderá aceder ao site da APCVD em 
www.apcvd.pt.

Curso de Informática
É com enorme prazer que anunciamos que o curso de 
informática teve 
início no passado 
mês de Fevereiro, 
com 15 alunos, 
divididos em duas 
turmas, e que não 
podia ter tido maior 
sucesso.

As aulas têm lugar na sede da APCVD, nos horários e dias 
escolhidos pelos nossos associados, com equipamentos 
próprios e facultados pela empresa que dá a formação. 

Os participantes têm aprendido imensas coisas, que se 
têm revelado úteis no seu dia-a-dia!

Esperamos que o sucesso desta iniciativa nos permita 
organizar mais curso e contribuir para a formação dos 
nossos associados.
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Atraso nos CTT
Como já todos se devem ter apercebido, a correspondência 
enviada pela APCVD aos seus associados tem chegado 
com bastante atraso, isto quando não é mesmo 
extraviada. Exemplo disso é o que tem acontecido com 
o nosso Boletim Informativo “O Prestaneiro”, que muitos 
associados se têm queixado de não receber. 

A Associação tem enviado toda a sua correspondência 
por correio simples, como sempre fez. No entanto, 
ultimamente temo-nos deparado com este problema, 
que já se manifestou até no envio de documentos 
contabilísticos, e que temos tentado resolver da melhor 
maneira. Com efeito, já redigimos uma reclamação no livro 
de reclamações do balcão dos CTT no Loures Shoping, 
mas que, apesar do pedido de desculpas apresentado, a 
verdade é não nos resolveu o problema, que continua a 
fazer-se sentir.

Por essa razão, a APCVD viu-se forçada a apresentar uma 
reclamação directamente à sede dos CTT, na esperança 
de que a sua exposição/reclamação seja atendida e 
resolvido o problema.

Enquanto não temos solução para esta situação, a 
Direcção decidiu passar a enviar a correspondência mais 
importante e/ou urgente por correio azul ou registado, 
consoantes os casos. Sabemos que tal comporta um 
custo acrescido para a Associação, mas não podemos 
dar-nos ao luxo de se extraviar correspondência 
importante ou de chegar fora de tempo útil.

Novos associados
Todos nós sabemos que alguns associados vão saindo 
por deixarem a actividade, o que é normal, mas também 
há associados que vão seguindo esta profissão e se ins-
crevem na nossa Associação. É gratificante que se juntem 
a nós e só podemos desejar os maiores sucessos e garan-
tir que a APCVD está sempre à disposição para algum 
esclarecimento ou dúvidas que possam surgir. Desde já 
agradecemos também o facto de estarem atentos a toda 
a informação que enviamos e que participem nos eventos 
e na vida associativa da nossa Associação. Estes são os 
novos associados inscritos ultimamente:
-Leonor da Conceição Antunes Luís
-Sérgio Manuel Quaresma Miranda (substitui Mário Silva Anjos)
-António José dos Santos Rodrigues
-Nelson Miguel Dias Alves
-David José Mendonça Esteves
-Jorge Manuel Costa Madeira Marques

Electro-Pontécnica, Parceria

A APCVD celebrou recentemente uma parceria com a 
empresa Electro-Pontécnica, com valores e descontos 
vantajosos e bastante atractivos para nossos associados.

Estas iniciativas só dão fruto se todos nós colaborarmos.
Para mais informações contacte o comercial da sua zona.
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Reclamação nos CTT
No seguimento da reclamação apresentada junto dos 
CTT, e uma vez que precisamos de fundamentar as 
nossas queixas, pedimos a todos os associados que nos 
informem quando não recebem a correspondência da 
Associação, seja ela qual for (circulares, boletins, facturas, 
recibos, convites, etc.), para podermos fazer alguma coisa 
em relação a este assunto.

Para vosso conhecimento, publicamos a reclamação 
apresentada e a resposta entretanto recebida, onde nos 
pedem que facultemos este tipo de informação:

Quotas em atraso.

Mais, uma vez, apelamos a todos os associados que 
tenham quotas em atraso para regularizem a sua 
situação, não deixando acumular valores. Sugerimos, para 
quem esteja a atravessar dificuldades económicas, que 
nos contacte e que solicite um plano de pagamentos em 
prestações.

O pagamento poderá ser feito por transferência bancária 
para o NIB da APCVD, mencionando sempre algum 
elemento de identificação, como o nome ou o número de 
associado.
   NIB: 0010.0000.20457180001.39
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