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Nota
Apenas foi considerada a dedução à coleta relativa ao valor máximo dos encargos gerais familiares.
Considerando que as taxas e escalões de IRS permanecem inalterados de 2018 para 2019, somente 
foi efetuada a comparação do caso de sujeitos passivos solteiros.
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