SIDI

NOTA À IMPRENSA

Assembleia Municipal de Sines aprova propostas de
impostos para 2014 com reduções no IMI e IRS
A taxa de IMI desce de 0,8% para 0,7% nos prédios urbanos ainda não avaliados e a taxa de
participação do município no IRS desce de 5% para 4,9%.
A Assembleia Municipal de Sines aprovou ontem, 12 de novembro, as propostas de valores a
aplicar em 2014 no IMI - Imposto Municipal de Imóveis, taxa de participação do município no IRS
e taxa de derrama.
A proposta de IMI foi aprovada por maioria. Os valores aprovados são 0,36% para prédios
urbanos já avaliados nos termos do CIMI, 0,7% para prédios urbanos ainda não avaliados e 0,8%
para prédios rústicos.
Em relação a 2013, mantém-se em 2014 a taxa para prédios já avaliados e desce em 0,1% a taxa
para prédios ainda não avaliados (de 0,8% para 0,7%).
Os regimes especiais de IMI para a ZIL 2 e para as áreas de reabilitação urbana (Centro Histórico
e Bairros 1.º de Maio e Soeiro Pereira Gomes) continuam em vigor.
A taxa de participação do município no IRS, aprovada por maioria, desce 0,1% em relação à taxa
cobrada em 2013, passando de 5% para 4,9%.
A taxa de derrama, aprovada por unanimidade, mantém-se em 1,5%, com isenção para os
sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os 150 mil euros no ano
anterior, como apoio à atividade das pequenas empresas.
As reduções efetuadas no IMI e no IRS em 2014, explica o presidente da Câmara Municipal de
Sines, Nuno Mascarenhas, inserem-se numa “estratégia definida pelo atual executivo municipal
de aliviar a carga fiscal dos munícipes ao longo do mandato.”
“Esta estratégia vem no seguimento de contributos que o PS deu para reduções dos impostos no
passado e que irá prosseguir, enquanto poder autárquico, nos próximos anos”, afirmou.
As vereadoras do SIM, Marisa Santos e Cristina Santa Bárbara, justificaram os seus votos contra
as propostas de IMI e participação no IRS com a necessidade de a autarquia dispor de meios
para exercer a sua atividade num quadro de restrições financeiras e com o impacto, que
consideram “absolutamente residual”, das reduções nos contribuintes.
Votações
Câmara Municipal de Sines
Derrama: Aprovada por unanimidade
IMI e participação no IRS: Aprovadas por maioria - A favor: PS (4) e CDU (1); contra: SIM (2)
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Assembleia Municipal de Sines
Derrama: Aprovada por unanimidade
IMI e participação no IRS: Aprovadas por maioria – A favor: PS (13), CDU (4) e PSD (1); contra:
SIM (5).

SIDI/PM/2013-11-13
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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