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António Maduro

De: Rosário Gambôa

Enviado: 20 de outubro de 2020 16:33

Para: Comissão 12ª - CCC XIV

Assunto: al) u do art 2º da Lei nº 55/2012 

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Sinalizado

 

 

 

 

Lei n.º 55/2012 de 6 de setembro 

Artigo 2.º 

Definições 

 

 

u) Baixa audiência: quando as audiências de um operador de televisão ou de um operador de serviços 

audiovisuais a pedido forem inferiores a 05%, considerando, conforme os casos, as audiências totais dos 

vários operadores ou o número de subscritores activos. 

 

 

Atentamente, 

 
 

 

 

 

 

Rosário Gambôa  
Não é possível apresentar a imagem ligada. O ficheiro pode ter sido movido, mudado de nome ou eliminado. Verifique se a ligação aponta para o  
ficheiro e localizações corretos.
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António Maduro

De: Rosário Gambôa

Enviado: 20 de outubro de 2020 17:31

Para: Comissão 12ª - CCC XIV

Assunto: alteração ao ponto 1 e 5 do arigo 10A da Lei do Cinema

Sinal. de seguimento: Dar seguimento

Estado do sinalizador: Sinalizado

Artigo 10.º-A 

[…] 

 

1 - Após a liquidação da taxa a que se referem os nºs 2 e 3 do artigo anterior, ou na ausência da sua 

liquidação  compete à ANACOM, a pedido do ICA, I. P., verificar junto dos operadores a forma como o 

apuramento e a liquidação ocorreram, incluindo o número de subscrições existentes e as metodologias de 

controlo interno usadas nesse apuramento. 

 

5 - Os operadores são responsáveis pelas despesas suportadas pelo ICA, I. P., ou pela ANACOM sempre que 

se verifiquem erros ou omissões que lhes sejam imputáveis, até ao montante máximo de (euro) 100 000, 

sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional que ao caso couber. 

 

 

Atentamente, 

 

Rosário Gambôa  
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