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Getting the books decreto lei n 14 2013 de 28 27 de fevereiro de 2013 de now is not type of
inspiring means. You could not deserted going when books amassing or library or borrowing from
your contacts to retrieve them. This is an very easy means to specifically get lead by on-line. This
online proclamation decreto lei n 14 2013 de 28 27 de fevereiro de 2013 de can be one of the
options to accompany you as soon as having extra time.
It will not waste your time. undertake me, the e-book will definitely aerate you additional thing to
read. Just invest little period to gain access to this on-line proclamation decreto lei n 14 2013 de
28 27 de fevereiro de 2013 de as skillfully as review them wherever you are now.
While modern books are born digital, books old enough to be in the public domain may never have
seen a computer. Google has been scanning books from public libraries and other sources for
several years. That means you've got access to an entire library of classic literature that you can
read on the computer or on a variety of mobile devices and eBook readers.
Decreto Lei N 14 2013
Decreto-Lei n.º 14/2013. de 28 de janeiro. O número fiscal de contribuinte, bem como os
procedimentos a adotar com vista à respetiva atribuição e gestão foram instituídos e regulados
originariamente pelo Decreto-Lei n.º 463/79, de 30 de novembro.
Decreto-Lei 14/2013, 2013-01-28 - DRE
Decreto-Lei n.º 14/2013. D.R. n.º 19, Série I de 2013-01-28. Ministério das Finanças. No uso da
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autorização legislativa concedida pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, procede à
sistematização e harmonização da legislação referente ao Número de Identificação Fiscal e revoga
o Decreto-Lei n.º 463/79, de 30 de novembro.
Decreto-Lei n.º 14/2013 - Portal Citius
Decreto-Lei 14/2013. de 28 de janeiro. O número fiscal de contribuinte, bem como os
procedimentos a adotar com vista à respetiva atribuição e gestão foram instituídos e regulados
originariamente pelo Decreto-Lei 463/79, de 30 de novembro.. A experiência acumulada ao longo
da vigência deste diploma determinou a reformulação de alguns daqueles procedimentos, a qual se
traduziu nas ...
Decreto-Lei 14/2013 - dre.tretas.org
DIÁRIO DA REPÚBLICA Iª SÉRIE N.º 219, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013 DECRETO PRESIDENCIAL N.º
187/13 – PRESIDENTE DA REPÚBLICA Sumário: Cria a Unidade Técnica de Gestão do Plano Nacional
de Formação de Quadros, abreviadamente designada UTG/PNFQ, como
DESTAQUES LEGISLATIVOS
Decreto-Lei n.º 81/2013 . de 14 de junho . O Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 316/2009, de 29 de outubro, 78/2010, de 25 de junho, 45/2011, de 25 de
março, 107/2011, de 16 de novembro, e 59/2013, de 8 de maio, estabelece o regime do exercício
da atividade pecuária (REAP), nas explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamentos,
bem ...
Decreto-Lei 81/2013, 2013-06-14 - DRE
Foi publicado, no passado dia 20 de Agosto, o Decreto-Lei n.º 118/2013 que procede à transposição
da Diretiva 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010 relativa ao
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desempenho energético dos edifícios, tendo-se aproveitado igualmente para rever a legislação
nacional sobre esta matéria, passando a reunir-se, num único diploma, o Sistema de Certificação ...
Decreto-Lei n.º 118/2013, 20 de Agosto
1 — É revogada a Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei
n.º 38/2003, de 8 de Março, com excepção do disposto no n.º 1 do artigo 1.º, que se mantém em
vigor para a arbitragem de litígios emergentes de ou relativos a contratos de trabalho. 2 — São
revogados o n.º 2 do artigo 181.º e o ar5276 Diário da República, 1.ª série — N.º 238 — 14 de ...
Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro Introdução Foi publicado, no Diário da República do dia 22 de
Outubro, a Lei n.º 19/14, que aprova o novo Código do Imposto Industrial (CII). O diploma em
apreço tem por objectivo proceder à actualização do Imposto Industrial, face à complexidade cada
vez maior das
News Flash n.º Os impostos peça a peça
Decreto-Lei n.º 152/2013 . de 4 de novembro . A Constituição de 1976 inscreveu no seu normativo
as primeiras normas que viriam a dar suporte aos grandes pilares do, agora, chamado ensino
particular e cooperativo, sendo que a Lei de Bases do Ensino Particular e Cooperativo, aprovada
pela Lei n.º 9/79, de 19 de março, alterada pela Lei n.º 33/2012, de 23 de agosto, marca o início de
todo ...
Decreto-Lei 152/2013, 2013-11-04 - DRE
Diário da República n.º 179/2017, Série I de 2017-09-15, Altera o regime jurídico da ourivesaria e
das contrastarias, aprovado pela Lei n.º 98/2015, d 108155297. O Diário da República Eletrónico
disponibliza uma pesquisa para todos os conteúdos publicados, para que possa encontrar
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facilmente o que procura.
Decreto-Lei 120/2017, 2017-09-15 - DRE
Decreto-Lei n.º 14/2013 de 28 de janeiro. Nota: inclui as correções da Declaração de Retificação n.º
7/2013. O número fiscal de contribuinte, bem como os procedimentos a adotar com vista à
respetiva atribuição e gestão foram instituídos e regulados originariamente pelo Decreto-Lei n.º
463/79, de 30 de novembro.
Legislação referente ao Número de Identificação Fiscal ...
Decreto-Lei n.&ordm; 14/2013 de 28 de Janeiro – Novo regime aplic&aacute;vel ao N&uacute;mero
de Identifica&ccedil;&atilde;o Fiscal 27 de Fevereiro de 2013 Foi publicado no dia 28 de Janeiro o
Decreto-lei n.&ordm; Compet&ecirc;ncia para atribui&ccedil;&atilde;o do NIF nos 14/2013 que, no
uso da autoriza&ccedil;&atilde;o legislativa termos do novo regime do Decreto-Lei n.&ordm;
concedida pela ...
Decreto-Lei n.º 14/2013 de 28 de Janeiro – Novo
Decreto-Lei n.º 14-E/2020. de 13 de abril. Sumário: Estabelece um regime excecional e temporário
para a conceção, o fabrico, a importação, a comercialização nacional e a utilização de dispositivos
médicos para uso humano e de equipamentos de proteção individual.
Decreto-Lei 14-E/2020, 2020-04-13 - DRE
Decreto-Lei n.º 14/2013. de 28 de janeiro. O número fiscal de contribuinte, bem como os
procedimentos a adotar com vista à respetiva atribuição e gestão foram instituídos e regulados
originariamente pelo Decreto-Lei n.º 463/79, de 30 de novembro. A experiência acumulada ao
longo da vigência deste diploma determinou a reformulação de alguns daqueles procedimentos, a
qual se traduziu nas alterações legislativas introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 240/84, de 13 de
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julho, 266/91 ...
Decreto-Lei n.º 14/2013 - Sistematização e harmonização da ...
Decreto-Lei n.º 14-C/2020. de 7 de abril. Sumário: Estabelece a definição de procedimentos de
atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes essenciais, no âmbito
da pandemia COVID-19.
Decreto-Lei 14-C/2020, 2020-04-07 - DRE
Segunda Alteração ao Decreto-Lei N.o 14/2004, de 1 de setembro, com a Redação dada pelo
Decreto-Lei N.o 40/ 2011 de 21 de setembro Sobre o Exercício das Profissões da Saúde.
13/03/2019: PT. No 5/2019. Primeira Alteração ao Decreto-Lei n.o 1/2018, de 24 de janeiro, Regime
de Promoção do Pessoal das Carreiras da Administração ...
Decretos-Leis do Governo | Jornal da República
3 - O disposto no presente decreto-lei aplica-se ainda, com as necessárias adaptações, ao ensino a
distância, regulado pelas Portarias n.os 85/2014, de 15 de abril e 69/2019, de 26 de fevereiro, e aos
ensinos individual e doméstico, regulado pela Portarias n.º 359/2019, de 8 de outubro, e 69/2019,
de 26 de fevereiro.
Decreto-Lei 14-G/2020, 2020-04-13 - DRE
Decreto-Lei n.º 14/2013: No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 64-B/2011, de 30
de dezembro, procede à sistematização e harmonização da legislação referente ao Número de
Identificação Fiscal e revoga o Decreto-Lei n.º 463/79, de 30 de novembro . Declaração de
Retificação n.º 7/2013:
RIBEIRA DE ABADE: Decreto-Lei n.º 14/2013: NIF's
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Decreto-Lei n.º 14/2013, de 28 de janeiro – Sistematização e harmonização da legislação referente
ao Número de Identificação Fiscal – Miguel Reis & Associados – Sociedade de Advogados SP,RL.
Decreto-Lei n.º 14/2013, de 28 de janeiro – Sistematização ...
Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro Com o Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, foi
transposta para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios que veio
reformular o regime estabelecido pela Diretiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 ...
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