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Ordem do dia Ata n.º 25 

Ponto n.º 05 2022.11.29 

 

PROPOSTA - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – FIXAÇÃO DA TAXA PARA O 

ANO 2023 - Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara, em anexo. ---------  

Deliberação - A Câmara Municipal delibera aprovar e submeter à Assembleia Municipal, 

a participação variável no IRS de 4,67% dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no 

Município de Felgueiras, conforme disposto no n.º 2 do artigo 26º da Lei n.º 73/2013 

de 3 de setembro, conjugado com a alínea c), do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º, do mesmo diploma 

legal. Esta deliberação foi tomada por sete votos a favor e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores Vítor Vasconcelos e Hugo Martins.. -------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

     

 

 

 



 
 

  

PROPOSTA 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 

TAXA PARA O ANO DE 2023 

 

Considerando que: 

• Nos termos da alínea g), do artigo 14.°, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, constitui receita 

dos municípios o produto da participação dos recursos públicos determinada nos termos do 

disposto nos artigos 25.º e seguintes da referida Lei; 

• A repartição dos recursos públicos entre o Estado e os Municípios, tendo em vista atingir os 

objetivos de equilíbrio financeiro, é obtido, entre outras, através de uma participação variável 

até 5% no IRS, determinada nos termos do artigo 26.° do citado diploma; 

• O Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) é um imposto progressivo, aplica-

se ao rendimento dos cidadãos residentes em território português e dos não residentes que 

obtêm rendimento em Portugal. A progressividade dos impostos tem por base a ideia de 

igualdade na tributação, tendo por objetivo uma repartição justa dos rendimentos, reduzindo 

a carga fiscal média dos cidadãos com salários e pensões mais baixos; 

• O atual contexto de inflação que afeta diretamente o poder de compra dos cidadãos e a 

necessidade de contribuir para a mitigação dos seus efeitos através do reforço dos benefícios 

sociais, impele o Município de Felgueiras a abdicar de parte da receita que resulta da 

participação variável no IRS; 

• É intenção da autarquia manter nos próximos anos o reforço dos benefícios sociais atribuídos 

aos felgueirenses, através da redução da participação variável no IRS, até ao limite de 4%; 

• Compete à Assembleia Municipal aprovar e fixar a participação de impostos, em data 

oportuna, que permita a sua comunicação à Autoridade Tributária até ao dia 31 de dezembro. 



 
 

  

Assim, proponho que a Câmara Municipal de Felgueiras delibere aprovar e submeter à Assembleia 

Municipal, a participação variável no IRS de 4,67% dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no 

Município de Felgueiras, conforme disposto no n.º 2 do artigo 26º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 

conjugado com a alínea c), do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e da alínea 

ccc) do n.º 1 do artigo 33º, do mesmo diploma legal. 

 

Paços do Concelho, 23 de novembro de 2022. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

 

 

 

 

________________________________  

Nuno Fonseca 
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