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(assinatura)

Documentos a entregar (dependendo da natureza do(s) dado(s) a alterar)

Lisboa,

Tomei conhecimento dos documentos que se encontram em falta e que deverão ser entregues, sob pena do indeferimento do 
pedido apresentado.

MODELO DE DECLARAÇÃO (Art.º 99º do Código do IRS)

      1.  Cópia a preto e branco e traçada do documento de identificação do(a) trabalhador(a) (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade e/ 
             ou Cartão de Contribuinte); 
  
     2.  Cópia a preto e branco e traçada dos documentos de identificação do cônjuge (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade e/ou 
             Cartão de Contribuinte); 
      
      3.  Cópia a preto e branco e traçada dos documentos de identificação dos elementos dos dependentes / agregado familiar (Cartão do 
            Cidadão, Bilhete de Identidade ou Assento de Nascimento). 
  
     4. Cópia do documento que identifique o grau de deficiência, passado pelo delegado de saúde, no caso de existência de deficiência 
      igual ou superior a 60%, por parte do(a) trabalhador(a), do cônjuge do(a) trabalhador(a) ou de dependentes identificados no 
           agregado familiar. 
  
  
  
 

Nota:  
As cópias de documentos entregues serão destruídas imediatamente após confrontação dos dados relevantes para efeitos fiscais, aqui declarados. 
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Declaração (Art.º 99º do Código do IRS)

Quadros Alterados:1ª Declaração Alterações

1 - Tipo de declaração

2  - Identificação do/a declarante (titular dos rendimentos de trabalho dependente)

3 - Domicílio fiscal
 NIF

Código Repartição / Bairro 

Nome completo

Morada Nº  Andar

Localidade

Repartição de Finanças / Bairro Fiscal
-Código Postal

4 - Estado civil
Casado/a Solteiro/a, viúvo/a, divorciado/a ou separado/a judicialmente Separado/a de facto União de facto

Declarante

5 - Identificação do cônjuge / pessoa em união de facto

 NIFNome completo

6 - Relação dos dependentes (Art.º 13º do Código do IRS)

7 - Informações gerais

Declarante Entidade patronal
A presente declaração corresponde à verdade e não omite qualquer 
informação. 
                                                             Assinatura: 
 

Recebi o original. 
                                                       
                                                           Assinatura: 
 

7.1 Deficientes 7.2 Titulares dos rendimentos (sendo casado e não separado judicialmente de pessoas e bens)

Elementos do agregado familiar com grau deficiência 
igual ou superior a 60% (n.º 5 do Art.º 87 do Código 
IRS) 

     1  - O/A declarante é o único titular do rendimento  
 
     2  - Ambos os cônjuges são titulares de rendimentos mas um deles  
            aufere 95% ou mais do rendimento englobado  
 
    3  - Ambos os cônjuges são titulares de rendimentos e nenhum deles  
           aufere 95% ou mais do rendimento englobado

8 - Opções do declarante

Cônjuge

Dependentes (Número)

(Um Titular)

(Um Titular)

(Dois Titulares)

Nome Data de Nascimento NIF/BI/ 
CC/AN

N.º Identificação Fiscal 
N.º Bilhete de Identidade / N.º Cartão de 
Cidadão / N.º Assento de Nascimento

N.º de dependentes                             (anexar relação no caso de não ter inscrito todos os dependentes)

1 - O/A declarante, estando nas condições legais, opta pela retenção como “casado único titular”
2 - O/A declarante opta pela taxa de retenção mensal de: %
3 - Para os efeitos de retenção mensal sobre complemento de pensão, declara que a pensão mensal que lhe é paga por

€é de: ,

9 - Assinaturas

Lisboa, Lisboa,

Os dados recolhidos são os estritamente necessários para a instrução do pedido e serão tratados em observância do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados. Pode consultar a informação sobre proteção de dados pessoais em anexo.
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Assinalar com “X” conforme se trate de 1ª declaração ou de uma declaração de alterações. Neste último caso, deverá assinalar o número dos quadros 
que foram alterados.

Quadro 1. Características da declaração

Instruções de preenchimento
Esta declaração destina-se a facilitar o cumprimento do disposto no n.º 2 do Art.º 99.º do Código do IRS. 
Deverá ser entregue pelas pessoas singulares que aufiram rendimentos de trabalho dependentes e/ou pensões, à respetiva entidade pagadora de forma 
a possibilitar a retenção do imposto de harmonia com as correspondentes tabelas de retenção. 
Não sendo comunicada à entidade devedora dos rendimentos a situação pessoal e familiar do titular, aquela fica obrigada a efetuar a retenção de acordo 
com a tabela aplicável aos sujeitos passivos não casados sem filhos.  
As alterações verificadas, ao longo do ano, relativamente aos dados fornecidos deverão ser igualmente comunicadas.

Quadro reservado à identificação do/a declarante. Nele deverá constar o Número de Identificação Fiscal atribuído pelo Ministério das Finanças.
Quadro 2. Identificação do/a declarante

Destina-se à inscrição do domicílio fiscal do/a declarante. 
O serviço, repartição de finanças ou bairro fiscal correspondente, bem como o código, constam no Cartão de Contribuinte ou declaração anual de IRS do 
ano anterior.

Quadro 3. Domicílio fiscal

Quadro reservado para a referência ao estado civil do/a declarante.
Quadro 4. Estado civil

A preencher pelos declarantes casados e não separados judicialmente de pessoas de bens.  
As pessoas que, vivendo em união de facto, preencham os pressupostos constantes da lei respetiva, podem optar pelo regime de tributação dos sujeitos 
passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens (nos termos do Art.º 14.º do Código IRS). 

Quadro 5. Identificação do cônjuge

Quadro reservado para identificação dos dependentes.  
Consideram-se dependentes (nos termos do n.º 4 do Art.º 13.º do Código IRS): 

a) Os/As filhos/as, adotados/as e enteados/as menores não emancipados/as, bem como os/as menores sob tutela; 
b) Os/As filhos/as, adotados/as e enteados/as maiores, bem como aqueles que até à maioridade estiverem sob tutela de qualquer dos sujeitos a quem 
incumbe a direção do agregado familiar que, não tendo mais de 25 anos nem auferindo, anualmente, rendimentos superiores ao valor da retribuição 
mínima mensal garantida, tenham frequentado, no ano a que o imposto respeita, o 11.º, 12.º anos de escolaridade, estabelecimento de ensino médio ou 
superior; 
c) Os/As filhos/as, adotados/as e enteados/as e os sujeitos a tutela maiores, inaptos/as para o trabalho e para angariar meios de subsistência, quando 
não aufiram rendimentos superiores ao salário mínimo nacional mais elevado.

Quadro 6. Relação dos dependentes

7.1 - Destina-se a quantificar os elementos do agregado familiar com grau de deficiência igual ou superior a 60% (nos termos do n.º 5 do Art.º 87 do 
Código IRS). 
A entidade obrigada à retenção deve ter em conta o seguinte: 

a) Se  o/a  declarante  assinalar  os  campos  1 ou  2  do  quadro  7.2 e assinalar o cônjuge como deficiente, a retenção será efetuada fazendo equivaler 
o cônjuge a 1 dependente. 

Exemplos: 
1) A e B casados, sem dependentes. A é o titular do rendimento. B não aufere rendimentos mas é deficiente. A retenção é feita pela percentagem 
encontrada na coluna correspondente a "1 dependente ". 
2) A mesma situação anterior, mas o casal tem 2 dependentes não deficientes. A retenção é feita pela percentagem encontrada na coluna 
correspondente a "3 dependentes". 

b) Se o/a declarante indicar dependentes deficientes, cada um deles equivalerá, para efeitos de retenção, a dois dependentes não deficientes. 
Exemplo: 
A indicou 3 dependentes no quadro 6. Indicou 2 dependentes deficientes no quadro 7.1. A retenção é feita pela percentagem encontrada na coluna 
correspondente a “5 dependentes”. 

7.2 Sendo casado/a e não separado/a judicialmente de pessoas e bens, deve assinalar-se com "x" no quadro respetivo a distribuição dos rendimentos 
dentro do agregado familiar (nos termos do Regime Jurídico de Retenção na Fonte do IRS - Decreto-Lei n.º 42/91, de 22/01, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 134/2001, de 24/04, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 80/2003, de 23 de abril).

Quadro 7. Informações gerais

Quadro 8. Opções do declarante
Opções legalmente permitidas: 
A taxa de opção para efeitos de retenção mensal tem de ser superior à que resulta da aplicação das tabelas de retenção segundo a situação pessoal e 
familiar, mas não pode exceder 40% (nos termos do Regime Jurídico de Retenção na Fonte do IRS, na redação dada pelo n.º 2 do Art.º 7.º do Decreto-
Lei n.º 80/2003, de 23 de abril).
Quadro 9. Assinaturas
Quadro reservado à assinatura do/a declarante e da entidade patronal.



 
 

 

 

Declaração do artigo 99.º do Código do IRS  

INFORMAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

O Município de Lisboa necessita de recolher dados indispensáveis relativos à situação pessoal e familiar dos seus 

trabalhadores para diligenciar o processamento das obrigações fiscais subjacentes à presente declaração, designadamente 

no que respeita à retenção do imposto legalmente devido. O tratamento desses dados é realizado com base no contrato de 

trabalho em funções públicas existente entre o/a trabalhador/a e o Município de Lisboa e nas obrigações legais do Município 

de Lisboa, enquanto serviço processador das remunerações e na qualidade de entidade devedora [artigo 9.º, n.º 2, alínea b), 

do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, artigo 28.º, n.º 1, da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, e artigos 98.º e 

seguintes do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares].  

O Município de Lisboa respeita integralmente as regras de privacidade dos trabalhadores, usando os dados recolhidos 

exclusivamente para as finalidades descritas. Adicionalmente, toma todas as precauções relativas à segurança dos dados 

recolhidos, nomeadamente, mediante a permissão de acesso aos dados apenas a pessoas devidamente autorizadas e 

sujeitas ao dever de sigilo e aplicação de procedimentos desenhados e verificados no âmbito da gestão por processos, com 

estrita observância dos normativos legais aplicáveis à tramitação destas prestações e dos princípios e regras decorrentes da 

legislação de proteção de dados. 

Assim, nos termos do artigo 13.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, aprovado pelo Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD), informa-se o seguinte: 

a) O Município de Lisboa é a entidade responsável pelo tratamento de dados, como definido no RGPD. As 

comunicações para o exercício dos direitos atribuídos pelo Direito da União Europeia e nacional devem ser dirigidas 

à Direção Municipal de Recursos Humanos, situada no Campo Grande, n.º 25, piso 13, bloco E, 1749-099 Lisboa, 

contactável pelo telefone (+351) 21 798 82 05 e email dmrh@cm-lisboa.pt; 

b) Os dados pessoais e dados fiscais aqui recolhidos, designadamente, o nome completo, morada, estado civil, dados 

fiscais, elementos de identificação do cônjuge e dos dependentes e, quando aplicável, dados sensível como grau de 

deficiência, bem como os dados de categoria especial, relativos à saúde (grau de deficiência) do/a trabalhador/a 

e/ou seu(s) familiar(es) e dados referentes a crianças, são os estritamente necessários à instrução do pedido 

formulado e ao cumprimento das obrigações fiscais daí decorrentes;  

c) Os dados são acedidos pelo Município de Lisboa, na estrita medida do necessário para esse fim, não estando 

prevista nenhuma transmissão para outras entidades, podendo, no entanto, ser partilhados com terceiros no estrito 

cumprimento das obrigações legais aplicáveis ou outras causas legalmente tipificadas e na justa medida em que tal 

se mostrar adequado ao fim a que essa partilha se destinar; 

d) Os dados constantes do presente formulário são conservados pelo prazo estritamente necessário à prossecução 

desses fins, sendo que as cópias de documentos de identificação e de certificação de incapacidade fornecidas 

(cartão de cidadão, bilhete de identidade, assento de nascimento e/ou documento que identifique o grau de 

deficiência) serão eliminadas logo após a respetiva confrontação e verificação de identidade, sem prejuízo de 

ulteriores prazos decorrentes de obrigações legais a que o Município se encontre sujeito, e atentos os prazos legais 

de prescrição ou caducidade para o exercício de direitos; 

e) As finalidades descritas decorrem de obrigação legal de cumprimento do disposto no artigo 99.º do Código do IRS, 

pelo que, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, alínea e), do RGPD, esclarece-se que a inexistência de comunicação 

sobre a sua situação pessoal e familiar pelo/a titular de rendimentos/trabalhador/a à entidade devedora determina 

que esta fique obrigada a efetuar a devida retenção de imposto de acordo com a tabela aplicável aos sujeitos 

passivos não casados sem filhos; 

f) Não estão previstos tratamentos adicionais de dados pessoais e, quando e se se afigurarem necessários, será 

previamente solicitado o devido consentimento, quando for o caso. Os dados recolhidos não serão usados pelo 

Município de Lisboa para decisões automatizadas, nomeadamente não serão tratados para a definição de perfis; 
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g) O trabalhador/titular dos dados, relativamente aos dados pessoais que lhe digam respeito, tem os seguintes direitos: 

[1] A exercer perante o Município de Lisboa: direito de informação; direito de acesso; direito à retificação dos dados 

inexatos; direito de apagamento; direito à limitação do tratamento; direito à minimização dos dados; direito de se 

opor ao tratamento; direito de portabilidade dos dados; direito à não sujeição a decisões individuais automatizadas; 

nas situações de consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do 

tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. [2] A exercer perante o Encarregado de 

Proteção de Dados (através do email dpo@cm-lisboa.pt ou por carta para Campo Grande, 25, Bloco E, 2º Piso, 

1749-099 Lisboa): direito de apresentar exposições. [3] A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, 

Comissão Nacional de Proteção de Dados): direito de apresentar reclamação. [4] A exercer perante as instâncias 

jurisdicionais competentes: direito a ação judicial e a indemnização no caso de violação dos seus direitos. 

 

 Tomei conhecimento da informação sobre proteção de dados pessoais.  

Primeiro e último nome   

Assinatura  Data              /            /                
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