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FICHA DOUTRINÁRIA 

Diploma: CIVA 

Artigo: nº 9 do artº 9º 

Assunto: Isenções – Município - Fornecimento de refeições protocolado em parceria 
com outras entidades -  Estabelecimentos integrados no Sistema Nacional de 
Educação - Operações que revistam um caráter complementar em relação às 
atividades de ensino 

Processo: nº 6778, por despacho de 2014-05-15, do SDG do IVA, por delegação do 
Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira - AT. 

Conteúdo:  

Tendo por referência o pedido de informação vinculativa solicitada, ao abrigo 
do art° 68° da Lei Geral Tributária (LGT), por « ….A…», presta-se a 
seguinte informação. 

 1. A exponente (entidade Municipal) no exercício da sua atividade pretende 
celebrar contrato, através de ajuste direto, com uma empresa especializada 
no fornecimento de refeições escolares pelo que solicita informação relativa 
ao valor da adjudicação, no sentido de saber, se aquele valor, está sujeito à 
aplicação do IVA, à taxa normal de 23% ou se está isento. 

 2. Nos termos da alínea b) do nº 1 do artº 2º do Decreto-Lei nº 144/2008 
de 28 de julho (diploma que desenvolve o quadro de transferência de 
competências para os municípios em matéria de educação, de acordo com o 
regime previsto na Lei 159/99, de 14 de setembro), transfere para os 
municípios, a competência relativa ao fornecimento de refeições. 

 3. Em matéria de IVA, o nº 9 do artº 9º do Código do IVA (CIVA), refere 
que no âmbito da atividade desenvolvida pelos estabelecimentos de ensino 
estão isentas de imposto "as prestações de serviços que tenham por objecto 
o ensino, bem como as transmissões de bens e prestações de serviços 
conexas, como sejam o fornecimento de alojamento e alimentação, 
efectuadas por estabelecimentos integrados no Sistema Nacional de 
Educação ou reconhecidas como tendo fins análogos pelos ministérios 
competentes". 

 4. A referida isenção contempla o ensino efetuado por estabelecimentos 
integrados no Sistema Nacional de Educação ou reconhecidos como tendo 
fins análogos pelos ministérios competentes (estabelecimento de ensino 
público, privado ou cooperativo), bem como as prestações de serviços 
conexas, ou seja, as operações que em termos comuns revistam um caráter 
de complementaridade em relação às atividades de ensino propriamente dito, 
como é o caso da alimentação. 

 5. Por despacho, de 26.02.2007, do Senhor Subdirector-Geral, em 
substituição do Director-Geral e do SEAF nº 933/2008 - LVII, de 01.09.2008, 
foi entendido que o fornecimento de refeições protocolado em parceria com 
outras entidades, a isenção prevista no nº 9 do artº 9º é extensível, para 
aqueles serviços, à entidade que se encontra abrangida pelo protocolo. 

 6. Assim sendo, o fornecimento de refeições aos alunos, protocolado entre o 
município e a empresa especializada no fornecimento de refeições escolares, 
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beneficia da isenção prevista no nº 9 do artº 9º do CIVA. 

 7. Contudo, a não verificação do protocolo de parceria implica a liquidação 
do respetivo imposto à taxa de 23% no fornecimento de refeições (alínea c) 
do nº 1 do artº 18º do CIVA). 

 
 


