
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA 
 

AVISO 
 
 

JOAQUIM DINIS PEREIRA, Presidente da Junta de Freguesia de S. 

João do Campo, Concelho de Coimbra informa o seguinte: 

Avisam-se todos os interessados que estão abertos inscrições para 

preenchimento do IRS de 2020 na Junta de Freguesia. 

A inscrição só é realizada com a apresentação de todos os documentos 

necessários (VER ANEXO). 

Só serão aceites inscrições de habitantes da Freguesia de São João do Campo e 

de 10 de Março a 01 de Abril de 2021 

  Para constar se publica o presente AVISO e outros de igual teor que 

vão ser afixados nos lugares do costume. 

 
São João do Campo 08 Março de 2021 

 

O Executivo da Junta de Freguesia de São João do Campo 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 
 

Documentos necessários (fotocopias) 

RENDIMENTOS  

CATEGORIA A – TRABALHO DEPENDENTE 

(rendimentos por conta de outrem) 

 - Senha de acesso ao portal das finanças 
 - Declarações de rendimentos e de retenção na fonte enviadas pelo empregador; 
 - Faturas com NIF das despesas dedutíveis efectuadas no ano anterior (2020). 
           Educação – inclui material escolar, alimentação na escola, transporte escolar e explicações) 
           Saúde - exames médicos, consultas, internamentos e outras 
 - NIB (para possível reembolso de IRS na conta bancária). 
 - Recibos de renda de casa (2020) 
 - Rendimentos obtidos no estrangeiro 
 

CATEGORIA B – EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS 

(Rendimentos por conta própria) 

 - Senha de acesso ao portal das finanças; 
 - Declaração da entidade prestadora de serviços; 
- Facturas com NIF das despesas dedutíveis efectuadas no ano anterior (2020) 
           Educação – inclui material escolar, alimentação na escola, transporte escolar e explicações) 
           Saúde etc.  
 - Rendimentos decorrentes de atividade comercial, industrial, agrícola, silvícola ou pecuária (recibos ou 
outros comprovativos); 
 - Declarações de rendimentos prediais 

 

 

NOTA: SE POSSUI: 
 

- Crédito Habitação ou outros empréstimos bancários 

- Ações e quotizações bancárias; 
↓ 

 - Deve anexar cópia de documento emitido pelo banco 
 

- Compras e/ou vendas de imóveis ou terrenos no ano de 2020. 

↓ 
 - Deve anexar CÓPIA da escritura e/ou compromisso de compra e venda, onde mencione o 

ano de compra e venda do terreno 

Anexar também a cópia de caderneta predial 

NOTA: Apresentar apenas cópias dos documentos solicitados, NÃO ACEITAMOS os originais.  


