ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2012 – NÚMERO 1/2012
Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano de dois mil e doze reuniu a Câmara
Municipal de Alpiarça em sessão extraordinária no Auditório do edifício dos Paços do
Município. Compareceram Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara,
Carlos Jorge Pereira, João Pedro Costa Arraiolos, Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz
Mendes e Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, Vereadores.
O Presidente da Câmara deu início à reunião eram dezoito horas e dez minutos.
ORDEM DO DIA
- Proposta de Deliberação da Taxa de IMI, para o ano 2013.
O Presidente explicou que esta proposta surge depois de o Executivo, juntamente com
os serviços, ter analisado dados fornecidos pelas Finanças que apontavam para a
possibilidade de haver um encaixe financeiro de cerca de 130 mil euros, decorrente da
aplicação das novas regras do IMI e das reavaliações dos prédios, valor que foi apurado
pressupondo a aplicação da taxa mínima sobre este imposto. Dessa forma ficaria
assegurada a receita do Município ao nível do IMI, cumprindo-se assim o Plano de
Saneamento Financeiro, e o Município podia contribuir para aligeirar o peso que este
imposto terá nas finanças dos munícipes, já de si ameaçadas com o pacote de medidas
e agravamento da carga fiscal previstos no Orçamento de Estado. Sendo assim, o
Presidente propôs que se votasse a revogação da deliberação de Câmara de 6 de
Novembro e se votasse a nova proposta de taxas que fixaria o valor mínimo de 0,3%
para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI, sendo que os restantes valores
não sofreriam alteração relativamente à proposta inicial.
A Vereadora Sónia Sanfona declarou que a intenção das vereadoras da oposição é
votarem favoravelmente esta proposta, sendo que prepararam uma declaração de voto
que pretendem ler depois da votação e anexar à acta, a qual resume a posição que as
vereadoras mantiveram desde o início relativamente a este processo.
Antes de avançar para a votação, o Presidente deixou nota do seu reconhecimento
pela lisura e correcção com que as vereadoras acompanharam este processo.
Deliberado por unanimidade revogar a deliberação de Câmara de 6 de Novembro
relativamente à taxa do IMI e aprovar a proposta da Taxa de IMI para o ano 2013.
As vereadoras Sónia Sanfona e Regina Ferreira apresentaram declaração de voto, a qual
se anexa a esta acta.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram dezoito
horas e trinta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que foi
aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
E eu, Maria do Céu Augusto, a exercer funções de Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira, servindo de Secretária, a redigi e assino.
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