
IRS aumenta
emjulhopara
quemreceber
subsídio agora
Funcionários das autarquias pagam mais imposto
no próximo mês Nova lei segue hoje para Belém
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A atual tabela de retenção
de IRS dos funcionários
públicos foi desenhada
combase em 13 salários
Reposição emjunho do
subsídio de férias nas au
tarquias vai fazer encolher
o salário do próximomês

Asautarquiasde todoopaísede todas as cores
políticas decidi

ram pagar já estemês a tota
lidade do subsídio de férias

Mas a lei que regula a repo
sição do 13 ° mês eanova
forma de fazer as retenções
na fonte de IRS está ainda a

caminho de Belém e pode
não vigorar quando o di
nheiro cair na conta dos fun
cionários Se assim for este
acerto ocorrerá em julho
causando um emagrecimen
to de salário nesse mês

Desde janeiro que todos os
funcionários públicos estão a
fazer descontos mensais de
IRS com base numa tabela

que foi desenhada para 13 sa
lários anuais Mascom a repo
sição do subsídio que estava
suspenso imposta peloTribu
nal Constitucional esta dife
rença face aos trabalhadores
doprivado ficousemefeito O
Governo decidiu então que o
acerto fiscal será feito em no
vembro mês em que preten
de pagar aquele subsídio
Mas falta de legislação le

voumuitas câmaras munici

pais a dar ordem para proces
sar o subsídio e em algumas
o dinheiro já chegou aos fun
cionários Na lei que entre

hoje e amanhã será enviada
para Belém para promulga
ção do presidente da Repú
blica estipula se que as tabe
las de retenção na fonte do
setor privado passam a apli
car se aos funcionários públi
cos e que o acerto fiscal deve
serfeito nomomento do pa
gamento da totalidade do
subsídio de férias ou quais
quer prestações equivalen
tes Só que não estando ain
da o diploma em vigor a re
tenção deste mês foi ou será
feita com base nas tabelas da
Função Pública segundo re
feriram aoJN DinheiroVivo
responsáveis autárquicos Ci
tadas pelaAgência Lusa fon
tes das câmaras de Almada
Alcochete Barreiro e Seixal
referiramque odinheiro caiu
nas contas já no dia 14 Em
Matosinhos segundo umco
municado emitido pela Au
tarquia os pagamento vão
acontecer amanhã e em

Proença a Nova o calendá
rio coloca os pagamentos ao

dia 21 de cadamês sendo ter
ça feira a data limite para in
corporar eventuais mudan
ças
Na leitura do bastonário da

Ordem dosTécnicos Oficiais
de Contas este desfasamen
to temporal irá fazercom que
o acerto do IRS com efeitos a
janeiro tenha de ocorrer em
julho devendo então os fun
cionários preparar se para re
ceber um salário mais baixo

do que o habitual Em causa
está num salário de mil eu
ros brutos por mês um acer
to de IRS da ordem dos 70eu

ros por ser esta a diferença de
desconto mensal entre as

duas tabelas

Enquanto os funcionários
do Estadoque recebem o sub
sídio apenas em novembro
só nessa altura farão o acerto
os das autarquias que rece
bem agora o 13 °mês irãopas
sar a fazer já as retençõespela
tabela dos privados criando
duas situações distintas den
tro do Estado

ACERTO DO IRS
PODE SER
DE 70 EUROS
NUM SALÁRIO
BRUTO DE
MIL EUROS

PORMENORES

OOrçamentoeastabelasde IRS
Governo decidiu manter a suspensão de um dos
subsídios o de férias na Função Pública em 2013 e
para tal fez tabelas de retenção mensal do IRS ajus
tadas a 13 salários por ano e diferentes do privado

DecisãodoTribunalConstitucional
Em abril o Tribunal Constitucional chumbou o arti
go da lei orçamental que suspendia o subsídio de
férias obrigando à sua reposição Ainda nesse mês
o Governo anunciou que o pagaria em novembro
passando o duodécimo em pagamento a correspon
der ao subsídio de Natal

Autarquiastêmautonomia paradecidir
Sem lei de reposição dos subsídio em vigor e sendo
junho o mês de pagamento do 13 ° mês muitasau
tarquias decidiram processá lo podendo fazê lo já
que gozam de autonomia de gestão

Trabalhador casado com dois dependentes e um salá
rio de 1000 euros brutos A retenção é agora de 115
euros no Estado e de 125 euros no privado Com as
novas tabelas as retenções deverão ficar iguais
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