
 

 

 

 

 

 

Nota Informativa | Nº 11/2018 | A TODOS OS TRABALHADORES | 07/12/2018 

CÓDIGOS STI 

 

Caras e caros sócios do STI 

 

O Sindicato vai apresentar para 2019 os primeiros Códigos STI em parceria com o Informador Fiscal. Nesse sentido 

irão ser nesta fase editados 1000 exemplares, em 4 volumes, da coletânea anotada e comentada de legislação, 

que incluem: 

 

1º volume -  Justiça Tributária: LGT . CPPT . RGIT . RCPITA . RAT . LPFA 

2º volume - Rendimento: IRS . IRC . EBF . CFI 

3º volume - Património: IMI . IMT . IS 

4º volume - IVA . RITI . IEC . IUC . ISV 

 

O preço de mercado destes 4 volumes é elevado (neste momento há volumes já esgotados e os que existem, se 

comprados individualmente custam mais de 100,00€. Quando ainda existia a coletânea completa, se comprada 

online custava 99,00€), mais ainda tendo em conta que os usamos para trabalhar e não somos devidamente 

compensados por mais este esforço acrescido que fazemos por amor à camisola, mas serão disponibilizados aos 

nossos sócios, no lançamento, pelo preço simbólico de 20 euros a coletânea completa, mediante pré-inscrição, 

através do email codigosti@stimpostos.pt .  

 

Reforçamos que nesta fase apenas editaremos 1000 coleções logo apenas as 1000 primeiras reservas serão 

validadas. Dado que os mail’s não chegam ao mesmo tempo a todos os Sócios, para que todos fiquem em 

igualdade de circunstâncias, só serão consideradas as inscrições efetuadas a partir das 0 horas do dia 11 de 

dezembro. 

 

Anexamos imagem dos códigos, meramente ilustrativa, pois a capa dos nossos terá a chancela do STI e será 

exclusiva para sócios. 
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PONTO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS DE MASSA PENDENTES. 

 

Anexamos a listagem atualizada das ações judiciais de massa pendentes. 
 

No referido documento cada umas das ações judiciais têm uma ficha onde consta, nomeadamente: 
 

 Tipo de ação; 
 Tribunal / Processo; 
 Autor/recorrente; 
 Réu/Recorrido; 
 Data de entrada da P.I.; 
 Estado atual do processo 

 
Esta também pode ser consultada na área reservada do site do STI, no link: 

 
Ações Judiciais Pendentes – Estado dos Processos 

 
Contudo, recorda-se que para aceder a este link tem de fazer login na área reservada. 

 
Deverá assim entrar na área reservada, utilizando o seu código de utilizador (sti9999, em que 9999 é o seu número 
de Sócio) e a senha que escolheu aquando a ativação de conta. 
 

Aproveitamos ainda para desejar a todas e a todos um excelente Natal e um feliz e próspero Ano 2019. 

 

STI – Tão forte quanto tu quiseres 

 
Saudações Sindicais 
A Direção Nacional 

 

https://www.stimpostos.pt/area-reservada/legislacao/
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