
 

Requerimento 
 
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada 
 
Em Almada, pelo quinto ano consecutivo, a maioria que governa a Câmara Municipal, decidiu abdicar de 
parte da receita fiscal municipal resultante dos 5% da coleta do Imposto sobre Rendimentos Singulares 
(IRS) cobrado aos agregados fiscais residentes em Almada, devolvendo 1,5 pontos percentuais dessa 
receita aos agregados familiares que, pelos rendimentos declarados em sede de IRS, são coletados por 
este imposto. 
 
Tratando-se de receita fiscal municipal de que o município abdica e entrega a parte dos agregados 
familiares residentes no nosso município, conhecemos o montante global que essa devolução atinge, 
que em 2023 atingirá os 4,4 milhões de euros, mas não dispomos de informação sobre o número global 
de agregados familiares que beneficiam dessa devolução, nem a distribuição do montante da devolução 
desta parte da receita municipal por escalões de rendimentos desses beneficiários. 
 
Neste quadro, o Grupo Municipal da CDU requer ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada 
que solicite à Sr.ª Presidente da Câmara Municipal Almada que, com a máxima urgência, disponibilize 
ao Grupo Municipal e à Assembleia Municipal no seu conjunto, a informação disponível mais recente e 
detalhada referente à devolução desta receita municipal, que corresponderá, neste caso, à devolução 
ocorrida no ano de 2022 respeitante a rendimentos declarados no ano de 2021.  
 
A informação que o Grupo Municipal da CDU solicita limita-se ao número de agregados familiares por 
escalões do montante da devolução registada, de modo a permitir apurar o montante global da receita 
fiscal municipal resultante da cobrança de IRS no Concelho de Almada que foi efetivamente devolvido, 
mas igualmente a sua distribuição por escalões de rendimentos e de devolução.  
 
Requer-se, assim, a seguinte informação desagregada: 

• Número de agregados fiscais a quem foram devolvidos em 2022: 
o Entre 1 e 50 euros; 
o Entre 51 e 100 euros; 
o Entre 101 a 200 euros; 
o Entre 201 a 300 euros; 
o Entre 301 a 500 euros; 
o Entre 500 a 750 euros; 
o Entre 751 a 1000 euros; 
o Mais de 1000 euros. 

 
Solicitando uma resposta tão célere quanto possível. 
 
Almada, 12 de Janeiro de 2023 
 
Pelo Grupo Municipal da CDU 
Rita Magalhães 
João Geraldes 
Luís Palma 
Vasco Gonçalves 
 


