3 de Março de 2016

Tax News Flash n.º 3/2016
Construir o futuro

Sistema Nacional de Preços
Foi publicado em Diário da República datado do
dia 15 de Fevereiro de 2016 o Decreto Executivo
n.º 62/16 (“DE n.º 62/16”), o qual aprova as listas
de bens e serviços sujeitos aos regimes de
preços fixados e vigiados.

mercado: (i) preços fixados, (ii) preços vigiados,
e (iii) preços livres.

O DE n.º 62/16 entrou em vigor no dia 15
Fevereiro de 2016.

Lista de bens ou serviços sujeitos aos
regimes de preços fixados e vigiados

Enquadramento

Neste contexto, o DE n.º 62/16 determina os
bens e serviços sujeitos aos regimes de preços
fixados e vigiados.

O Decreto Presidencial n.º 206/11 (“DP
n.º 206/11”) estabeleceu as “Bases Gerais para a
Organização do Sistema Nacional de Preços”.
Este decreto teve como objectivo organizar a
formação dos preços e tarifas de todos os bens e
serviços no mercado nacional.
Neste âmbito, o DP n.º 206/11 definiu três
regimes legais de preços a serem praticados no

Contudo, o DP n.º 206/11 remete a lista de bens
e serviços sujeitos aos referidos regimes para
diploma próprio.

Os bens e serviços que não constem destas
listas presumem-se incluídos no regime de
preços livres.
De seguida apresentam-se as listas de bens e
serviços sujeitos ao regime de preços fixados e
vigiados, conforme disposto no DE n.º 62/16.


















Lista de bens e serviços sujeitos ao regime
de preços fixados e vigiados
a) Preços fixados:






LPG;
Petróleo iluminante;
Água canalizada;
Energia eléctrica;
Tarifas do transporte público colectivo
urbano de passageiros.

b) Preços vigiados:














Açúcar;
Arroz;
Carne;
Peixe;
Farinha de trigo;
Feijão;
Fuba de milho;
Fuba de mandioca;
Leite;
Massa alimentar;
Óleo alimentar;
Óleo de palma;
Sabão em barra;





Sal;
Batata;
Batata-doce;
Tomate;
Cebola;
Cenoura;
Pimento;
Repolho;
Alho;
Alface;
Mandioca;
Pão;
Banana;
Banana pão;
Laranja;
Tarifas de passagens áreas de
passageiros e carga;
Tarifas de transporte rodoviário, marítimo
e ferroviário de passageiros e de cargas;
Tarifas de serviço de táxi e transporte
colectivo urbano de passageiros;
Tarifas portuárias, aeroportuárias,
transporte, permilagem e armazenamento
de produtos inseridos nesta lista.
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