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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 28 de novembro de 2012 

Ata N.º 28 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e doze, pelas 21,18 horas, no Auditório da Biblioteca 
Municipal em Palmela, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Município de 
Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto Um – Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2013 

 

Ponto Dois – Derrama – Taxa a aplicar em 2013 

 

Ponto Três – Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento de 
Águas Residuais Urbanas 

 

Ponto Quatro – Implantação de bacia de retenção em domínio público municipal e celebração 
de contrato de urbanização referente às obras externas de drenagem pluvial e ligação ao meio 
recetor natural; Reqte: Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Torre – Marquesas I e 
III; Proc.º: L-25/00; Local: Quinta da Torre – Freguesia de Quinta do Anjo 

 

Ponto Cinco – Reconhecimento do relevante interesse público da atividade da Sociedade 
Filarmónica Humanitária 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Vítor Manuel Barrocas Borrego e por Simplício Joaquim Guerra 
Piteira, 1º. Secretário e Mário Chitas Lança, 2º. Secretário 

 

Feita a chamada verificou-se a falta de 

• Sr. Nidberto Patuleia Paiva da CDU 

• Sra. Ana Cláudia Romão Manuelito Nunes dos Santos da CDU 

• Sr. José da Conceição Pato da CDU 

• Sra. Cecília Maria Cordeiro de Sousa da CDU 

• Sra. Ana Catarina Diaz y Pais Sartóris de Lima do BE 

 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 

 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro 

• Sra. Vereadora Adília Candeias 

• Sr. Vereador Adilo Costa 

• Sr. Vereador Luís Miguel Calha 

• Sr. Vereador José Carlos de Sousa 
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• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho 

 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa informa que: 

• Sr. José da Conceição Pato justificou a ausência, por motivos profissionais, tendo a falta sido 
considerada justificada. 

Em sua substituição foi convocado o Sr. Luis Manuel Paciência Pato que se encontra presente. 

 

• Sra. Cecília Maria Cordeiro de Sousa justificou a ausência, por motivos profissionais, tendo a falta 
sido considerada justificada. 

Em sua substituição foi convocado o Sr. Carlos Manuel Ferreira da Silva Caçoete que se encontra 
presente. 

 

De imediato procedeu-se à tomada de posse dos Membros Srs. Luis Manuel Paciência Pato e Carlos Manuel 
Ferreira da Silva Caçoete que após juramento de honra e assinadas as respetivas atas, que ficarão apensas 
à presente, foram considerados empossados no cargo. 

 

Solicita aprovação em minuta dos pontos que irão ser discutidos, para poderem produzir efeitos imediatos. 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Boa noite a todos uma vez mais, Srs. Deputados Municipais, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores e comunicação social. 

Esta é uma noite em que estamos todos tristes. Julgo que todos sabemos desta desagradável notícia, que 
nos colheu a todos de surpresa, porque o Joaquim Manuel era de facto conhecido de todos nós, irradiava 
simpatia e nada fazia prever um desfecho desta natureza. A vida é assim e estes momentos fazem-nos 
pensar e relativizar depois tudo o resto mas a vida tem que continuar. Aquilo que podemos fazer em sua 
memória é estarmos com a família e não nos esquecermos dele. 

Antes de iniciarmos o período da ordem do dia, e dado que ocorreu hoje de tarde uma reunião sobre a 
questão das freguesias, irei a título excecional dar a palavra à Sra. Presidente da Câmara para prestar 
informação sobre a forma como a reunião decorreu.” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Obrigada, Sr. Presidente pela oportunidade. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia Municipal, Sras. e Srs. Jornalistas, Srs. Munícipes, nós reunimos hoje 
numa segunda reunião, desde que foi conhecida a proposta da Unidade Técnica que se debruça sobre o 
tema da agregação das freguesias na aplicação da Lei nº 22/2012, e demos sequência a um conjunto de 
ideias que foram sendo trabalhadas entre os Srs. Presidentes de Junta e Srs. Membros da Assembleia 
Municipal, em representação de cada uma das forças políticas.  

Tínhamos decidido a semana passada, na anterior reunião, organizarmo-nos em torno duma espécie de 
movimento pela defesa das freguesias no concelho de Palmela. Nesse contexto reunimo-nos hoje e, em 
conjunto, tomamos algumas decisões que eu gostaria de partilhar com os Srs. Membros da Assembleia. 

Como provavelmente saberão, e como consequência da proposta da Unidade Técnica, prevê-se a agregação 
de duas freguesias no nosso concelho, concretamente a freguesia de Poceirão e a freguesia de Marateca, 
dando origem à nova União das Freguesias de Marateca e Poceirão ou Poceirão e Marateca, não me lembro 
como é que a proposta está redigida. Nós tomamos a decisão em conjunto, todas as Juntas de Freguesia, 
Câmara e Assembleia, de reagirmos a esta proposta continuando a tentar fazer chegar aos Grupos 
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Parlamentares, à Assembleia da República, mas para além disso à nossa população em geral os aspetos 
negativos que estão ligados a esta eventual decisão. O nosso receio é que os Grupos Parlamentares, isto é a 
Assembleia da República venha a aceitar a proposta elaborada pela Unidade Técnica e achamos que no caso 
do nosso concelho é uma proposta absolutamente incoerente. 

Temo-nos esforçado em todos os domínios por fazer chegar esta compreensão, mas entendemos que não 
havendo até à data nenhum sinal de reação positiva à nossa posição, nomeadamente à petição que 
apresentamos, às decisões dos órgãos autárquicos, etc., nós decidimos levar isto a uma luta mais política 
em sentido lato, no sentido de envolver as comunidades, e igualmente institucional continuando a percorrer 
todos os caminhos que estão ao nosso dispor. 

Neste sentido decidimos hoje: 

- Que devíamos participar em massa, todas as autarquias e todas as instituições locais que conseguirmos 
mobilizar, no próximo dia catorze de dezembro que é a data em que está agendada a discussão da nossa 
petição na Assembleia da República; 

- A realização duma iniciativa de âmbito concelhio que deverá ter lugar em Poceirão e Marateca através da 
concretização da realização duma marcha do concelho pela defesa das nossas freguesias, no próximo dia 
oito de dezembro; 

- Um encontro aberto a toda a comunidade, com o movimento associativo do nosso concelho, para tentar 
sensibilizar e apelar à divulgação das iniciativas que irão decorrer, no próximo dia seis de dezembro. 

Entendemos que esta luta não pode terminar e daí a razão de ser deste movimento em defesa das 
freguesias do nosso concelho. 

Disse Sr. Presidente.” 

 

Terminada a intervenção o Sr. Presidente da Mesa dá início ao Período da Ordem do Dia. 

 

Período da Ordem do Dia 

 

Ponto Um – Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2013 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Pergunto à Sra. Presidente se quer aduzir mais alguma coisa à proposta ou se acha que é suficientemente 
esclarecedora e aguarda.” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Sim Sr. Presidente, obrigada.  

Eu penso que a proposta é explícita pelo que aguardo as questões que os Srs. Membros da Assembleia 
quiserem colocar.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Alguma intervenção sobre o Ponto Um?” 
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Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP: 

“Boa noite Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas 
Membros da Assembleia Municipal, comunicação social, público em geral e funcionários da Câmara, boa 
noite a todos. 

Relativamente a esta proposta, e se não estou em erro, o ano passado o intervalo deste imposto era zero 
vírgula quatro/zero vírgula sete. Na altura, nós CDS/PP, dissemos à Câmara Municipal que seria bom dar um 
indicador de baixar uma décima que fosse à aplicação destes limites. De facto congratulamo-nos porque a 
Câmara Municipal não vai pelos limites máximo de zero vírgula cinco/zero vírgula oito, optou pelos limites 
zero vírgula setenta e cinco/zero vírgula quarenta e oito mas, no entanto, há aqui algumas considerações a 
fazer. 

Em termos reais este imposto aumenta relativamente ao ano passado zero vírgula um por cento, zero 
vírgula quatro, zero vírgula sete, zero vírgula cinco, zero vírgula oito. A Câmara aqui está a aproveitar este 
aumento de zero vírgula quatro/zero vírgula sete não mantendo os valores do ano passado zero vírgula 
quatro/zero vírgula sete mas baixando duas centésimas. O que é que acontece? Vamos ter um aumento de 
imposto em Palmela de IMI para todos os cidadãos de Palmela com uma agravante. Nós sabemos que, de 
acordo com o novo código de avaliação das propriedades, as habitações mais antigas são aquelas que são 
mais prejudicadas, as habitações mais antigas correspondem a pessoas mais idosas, mais carenciadas onde 
as reformas não permitem que tenham um determinado impacto de poder económico relativamente ao que 
acontece em casais jovens empregados e estas pessoas estão condenadas a ver este imposto aumentar-
lhes.  

Há aqui uma outra questão que se levanta no ponto dois, quando se refere que nos termos do número três 
para prédios devolutos as taxas são elevadas ao triplo. Também foi uma defesa, uma proposta que aqui 
fizemos, CDS/PP à Câmara Municipal, relativamente à zona histórica de Palmela e segundo este texto penso 
que foi acatada. Será que foi? Porque no final diz que este triplicar se aplica a prédios devolutos há mais de 
um ano e prédios em ruínas em toda a área do Município. Subentende-se que esta toda área do Município 
inclui esta zona histórica de Palmela, será verdade não será? Seria de toda a justiça que estes edifícios no 
núcleo histórico de Palmela também estivessem abrangidos por esta taxa elevada ao triplo. 

Numa conjuntura nacional onde o Governo aumenta impostos desmesuradamente, numa conjuntura 
nacional onde estamos em crise, aquilo que eu vejo é que a Câmara Municipal também aumenta 
desmesuradamente os impostos que lhe advêm por lei. De facto, em relação ao ano passado, há um 
aumento de imposto IMI no nosso concelho de Palmela, ou seja fala-se, fala-se, vêm-se para a rua contra o 
Governo mas nada se diz contra as Câmaras e eu gostava de ver a população de Palmela também a 
manifestar-se nas ruas contra o aumento do IMI que é uma competência e uma receita da Câmara 
Municipal.  

Portanto dois pesos e duas medidas não, uns aumentam os impostos e os outros também aumentam 
impostos. Por esta razão nós não concordamos com esta proposta, dever-se-iam manter os limites o mais 
baixo possível. Eu sei que a Câmara pretende alguma receita mais relativamente ao IMI e isso está aqui 
patente nos quadros que são apresentados, vai ter um aumento de cerca de dois milhões relativamente ao 
ano passado, o que é facto é que em princípio o Estado vai ter receitas com aumento de impostos, a 
Câmara vai ter receitas com aumento de impostos e quem paga é sempre o mesmo, a população em geral. 
Tenho dito.” 

 

Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Obrigado Sr. Presidente. 

Boa noite Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Membros desta 
Assembleia, público em geral e comunicação social. 

Nós, Partido Socialista, efetivamente estamos contra este aumento. É mais um aumento de um imposto que 
vai sobrecarregar as famílias e que vai sobrecarregar as famílias também com mais incapacidade económica 
e aquelas que têm sido sujeitas e vão ser sujeitas, a partir de janeiro, a aumentos brutais de impostos que 
pensávamos nós poderem ser de algum modo atenuados na autarquia pelo menos com a manutenção do 



 

                    Mandato 2009/2013 

Ata N.º 28 

   
MOD AMPF009 Pág 5/18 

zero ponto quatro/zero ponto sete. A verdade é que a autarquia não chegando ao teto máximo, que é o 
zero cinco/zero oito, chega muito próximo desse teto máximo e aumenta efetivamente a taxa de IMI. Essa 
taxa de IMI vai refletir-se negativamente nas famílias, nas famílias mais carenciadas, vai-se refletir na classe 
média e vai-se refletir, se calhar, numa coisa que toda a gente fala em relação a outros impostos mas que 
aqui também pode vir a acontecer que é o incumprimento do pagamento da taxa de IMI.  

Nós podemos estar a esticar a corda, e passe a expressão, em demasiado às próprias famílias e nós 
autarcas que estamos mais próximos das realidades das pessoas, estamos mais próximos das famílias, 
temos que ter a sensibilidade que temos que fazer uma gestão que dê sinais positivos, sinais de que 
sentimos o problema na pele e sentimos o problema também enquanto decisores políticos. É isso 
efetivamente o que me parece que falta aqui é essa sensibilidade. Esperava eu, e esperávamos nós PS, que 
a Câmara Municipal tivesse essa sensibilidade e pudesse encontrar no orçamento zonas onde pudesse cortar 
para equilibrar as contas finais.  

Há questões fundamentais aqui. O IMI tem que ser reduzido e deveria manter os valores, nós não somos 
demagógicos a baixar as taxas do ano passado propomos a manutenção do zero quatro/zero sete que já 
eram as taxas máximas que era possível na altura. O Governo aumentou e a Câmara a reboque do aumento 
do Governo aumentou também o IMI. Sentimos que é também aqui uma incongruência em relação àquilo 
que se defende e àquilo que se pratica e gostaríamos muito que não houvesse essa incongruência e que 
houvesse esse sinal dado às famílias no ano de dois mil e treze. 

Por outro lado, no ponto dois, mantemos a mesma dúvida. São todos os prédios devolutos em toda a área 
do concelho, inclui também o centro histórico. Este valor triplo, para nós, estamos de acordo. Precisamos de 
saber também era quantos são, não temos esse cadastro, não temos esse número e não temos a implicação 
correta e efetiva desta medida. São cinco, são dez, são mil, são dois mil, quantos são? Quantos prédios 
devolutos existem no concelho neste momento que sejam sujeitos a esta taxa? É importante sabermos até 
para percebermos o valor que daí pode advir. 

Como já disse iremos votar contra esta proposta. Muito obrigado.” 

 

Sr. José Cardoso do PSD: 

“Muito boa noite a todos. 

Ao longo dos anos o PSD tem votado sempre favoravelmente esta taxa porque nós consideramos que não 
se pode fazer obras sem haver dinheiro. Se há um limite admitido por lei que é o zero cinco/zero oito e se a 
Câmara de Palmela está abaixo dos limites da lei e atendendo que tivemos uma reunião esta semana, creio 
eu, onde está previsto que a Câmara irá ter menos quinze por cento das receitas globais, na continuação de 
tudo e do que sempre temos feito, achamos que a Câmara tem que realmente controlar as despesas e que 
este aumento de receitas que não é porque, ao contrário do que foi dito, o que está previsto e estimado é 
menos receita e não mais. De qualquer forma o PSD vai votar favoravelmente esta proposta.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigado.  

Não tenho mais nenhuma inscrição, pelo que passo a palavra à Sra. Presidente da Câmara para fechar a 
discussão.” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros da Assembleia, eu compreendo a posição dos Srs. Membros da 
Assembleia mas gostava de recordar aqui primeiro alguns dados e depois algumas justificações para a nossa 
decisão. 

Primeiro, em termos de dados, o que podemos dizer é que o IMI do nosso concelho, o que foi transferido 
para o município até baixou de dois mil e onze para dois mil e doze, não me refiro à taxa mas em concreto 
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ao valor que foi pago e transferido para o município. Em relação ao ano de dois mil e treze, de acordo com 
os dados que nós temos neste momento, não podemos dizer que as famílias vão ser globalmente 
prejudicadas ou beneficiadas, até, porque nós temos situações que demonstram resultados completamente 
contraditórios. Isto é, nós temos situações em que depois da avaliação temos prédios que passam a pagar 
mais, no caso de prédios mais antigos que estavam avaliados com valores muito baixos, e temos situações 
que são igualmente muitas, e muito expressivas no concelho, de prédios que depois de serem avaliados à 
taxa de zero quatro ou mesmo zero quarenta e oito, que aqui está a ser proposto, passam a pagar muito 
menos. Porquê? Porque são prédios que provavelmente estão a ser avaliados agora com base em valores de 
mercado que desceram e que mesmo com a avaliação aos zero quatro por cento não chega para compensar 
o que pagavam anteriormente. Nós podemos ter duas situações de sinal completamente diferente, podemos 
ter casas a pagarem mais do que pagavam até à data e podemos ter casas a pagarem menos do que 
pagavam até à data, e temos exemplos exatamente para as duas situações. O primeiro dado não é um dado 
que consigamos confirmar neste momento. 

Quanto à questão da aplicação neste caso da penalização sobre os prédios devolutos, é verdade. A ideia 
neste momento é que esta regra se aplica a todo o concelho, nós temos a identificação dos prédios 
devolutos freguesia a freguesia, temos um conjunto de notificações saídas recentemente que apontam já no 
sentido desse agravamento porque são situações identificadas inequivocamente como em situação de 
prédios devolutos e é verdade que desse ponto de vista a situação se vai agravar. Mas isto é uma medida 
que nós, vamos lá ver um prédio que está devoluto e que está em estado de degradação não é um prédio 
que chega a este ponto pelo facto de o IMI aumentar deste ano para o ano que vem, é um prédio que está 
assim há muito tempo e que exige atenção da parte dos seus proprietários e medidas concretas de solução. 
Esta é a maneira que nós temos também de combater uma coisa que é preocupante que é a degradação do 
edificado, nomeadamente nos centros históricos. Depois isto é complementado, e justamente, com 
incentivos concretos à reabilitação, medida que vem sendo tomada, e que já tem tido expressão 
concretamente no centro histórico de Palmela, e que faz parte do conjunto de medidas que nós tomamos e 
que são no fundo as tais medidas que eu acho que ainda assim devem ser vistas como as duas direções em 
que o município de Palmela aplica, e orienta, as taxas no seu território.  

Se nós estamos por um lado a proceder a esta revisão das taxas do IMI devemos sublinhar que não 
atingimos um máximo no contexto em que do ponto de vista do cumprimento das nossas obrigações, 
porque é só disto que nós estamos a falar, e nós não estamos a falar de contribuir para um orçamento que 
deve aumentar a receita para a Câmara ter mais dinheiro para gerir. Nós precisamos de continuar a 
construir um orçamento equilibrado para podermos continuar a fazer face ao mínimo do serviço público que 
estamos obrigados a prestar. Ainda assim isso é feito não pelos valores máximos que existem, que são 
possíveis, e que já foram praticados por nós noutros anos e que continuam a ser praticados noutros 
municípios, mas nós ainda assim não vamos para os valores máximos e sobretudo, e este era o segundo 
aspeto que queria referir, continuamos a praticar uma série de ações que devem ser encaradas como 
medidas de benefício aos cidadãos. Em concreto nós continuamos a valorizar as situações não só já dos 
prédios que estão aqui no centro histórico de Palmela como depois mais os prédios que estão arrendados e 
que podemos atingir uma redução do IMI na ordem dos cinquenta por cento quando estamos a falar de 
imóveis arrendados o que significa um benefício concreto e que nós não retiramos.  

Num contexto difícil como este poder-se-ia seguindo as lógicas do Governo, uma vez que não só aumentam 
os impostos e as taxas como são retirados todos os benefícios às pessoas numa série de áreas, na 
segurança social desde logo, nas escolas, no direito à saúde, mas mantemos aquilo que á nossa escala nos 
cabe e nos é permitido manter como políticas de discriminação positiva. Mantemos a redução do IMI em 
trinta ou cinquenta por cento no caso do centro histórico, mantemos a isenção a muitas instituições locais 
que são muito importantes que são entidades coletivas e que têm um claro e relevante interesse público 
municipal, mantemos uma prática relativamente à atualização do preço do tarifário da água e do 
saneamento que embora aumente em alguns escalões continua a beneficiar claramente os primeiros 
escalões aplicando taxas que são claramente inferiores até ao índice de inflação não criando aumentos 
nesses grupos de famílias, continuamos a ter um tarifário especial e específico para famílias numerosas, 
continuamos a ter uma redução de cinquenta por cento para situação de utilizadores claramente em 
situação de comprovada carência económica. Tudo isto são medidas de discriminação positiva que procuram 
atenuar e que nós mantemos no conjunto das taxas e tarifas no município.  
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Da mesma maneira mantemos uma proposta de Derrama mais reduzida para as empresas mais pequenas 
do nosso concelho e aliás este ano, como vamos ver, não só mantemos uma proposta mais reduzida como 
acentuamos essa redução relativamente às empresas mais pequenas. Esta é outra medida de descriminação 
positiva e que ainda assim procura compensar a situação difícil que as famílias e as empresas vivem. 

Tudo isto são medidas que nós mantemos como de incentivo à atividade e que procuram facilitar a vida das 
pessoas no nosso concelho mas, sendo tudo isto muito importante, a questão essencial é qual é 
verdadeiramente o espaço que a nós municípios nos cabe para intervir nas grandes questões das taxas e 
das tarifas. Nós, autarquias, efetivamente aquilo que fazemos é gerir dentro das taxas que nos são dadas e 
temos que compensar a perda de receitas com que somos confrontados nomeadamente através, Srs. 
Membros da Assembleia vamos ter esta discussão aquando do orçamento e vão verificar que embora 
aparentemente se mantenham as transferências do Orçamento de Estado depois o mesmo orçamento impõe 
a redução das disponibilidades das autarquias quando impõe a retensão de mais cinco por cento do IMI, que 
no caso do nosso concelho para dois mil e treze pode ser mais de quinhentos mil euros, quando impõe o 
aumento da taxa de comparticipação para a Caixa Geral de Aposentações brutal de mais de trinta e três por 
cento o que significa que está a diminuir objetivamente os recursos das autarquias. Poder-se-á dizer que 
embora mantendo formalmente o valor das transferências do Orçamento de Estado, ou pelo menos não 
tendo alterações significativas, depois em concreto reduzem-se as disponibilidades dos municípios e qual é a 
alternativa? Continuando a exigir dos municípios o cumprimento das suas responsabilidades, qual é a 
alternativa? Quem é que nos garante as atividades que nós somos obrigados a cumprir, esta é a grande 
questão. Acho que a margem que as autarquias hoje têm é nenhuma para fazer face, ao contrário em sede 
de políticas nacionais podem ser decretadas opções diferentes. 

Sr. Presidente disse, obrigada.” 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por maioria, com 15 votos a favor (13 da CDU e 2 do PSD) e 8 votos contra (6 do 
PS e 2 do CDS/PP). Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Dois – Derrama – Taxa a aplicar em 2013 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Alguma intervenção sobre o Ponto Dois?” 

 

Sr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP: 

“Obrigado Sr. Presidente. 

Aproveito para cumprimentar na pessoa da Mesa todos os presentes. 

Relativamente a este ponto e ainda querendo voltar um pouco atrás uma vez que a Sra. Presidente se 
avançou na discussão do ponto um para o ponto dois, nós gostaríamos de dizer que não foi completamente 
esclarecido se foi revogada a decisão tomada em última Assembleia relativamente ao centro histórico no que 
diz respeito aos imóveis em ruínas ou desocupados uma vez que nessa reunião foi tomada a decisão que 
ficariam com taxa igual à taxa normal. 

Relativamente ao ponto dois sobre a Derrama, que é a taxa municipal sobre o lucro das empresas que têm a 
sua atividade no município, nós diremos que é em situações económicas muito favoráveis talvez se torne 
uma taxa justa. Justa no sentido em que há excedentes económicos que podem fazer justificar a existência 
e a aplicação desta taxa. No entanto eu lembro que a taxa se aplica sobre o lucro e o lucro não é líquido, 
que as empresas maiores aquelas que mais emprego dão, mais emprego em termos nominais, aquelas que 
mais empregados têm possam ter maior lucro do que pequenas empresas. Daqui não compreendemos 
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também aqui esta distinção entre grandes empresas e entre pequenas empresas embora possa ser 
entendível que menores empresas tenham menor capacidade económica. Muitas vezes não é assim e em 
situações de grande dificuldade nós diremos que a criação de emprego deve ser a preocupação primeira dos 
governantes, nomeadamente dos governantes do município. Estando nós aqui a discutir taxas que são e 
impostos que são exclusivos para o orçamento camarário não percebemos que, ou seja aceitamos que não 
seja aqui discutido a diminuição dos cinco por cento do IRS nomeadamente em Câmaras ditas de esquerda 
como Lisboa negociou essa diminuição, e uma Câmara que também atravessa grandes dificuldades 
financeiras, e foi a favor dos trabalhadores. Nós aqui diremos que se queremos apoiar o emprego, se 
queremos dar um sinal positivo devia ser era a aplicação de taxa de derrama zero e temos o exemplo 
positivo em situações em que o CDS/PP, não são muitas, é executivo em termos camarários onde a taxa 
aplicada é zero e onde o orçamento se faz com todo o rigor e com resultados muito positivos e com o 
favorecimento das populações locais. Tenho dito Sr. Presidente, só para dizer que nós vamos votar contra 
este ponto”. 

 

Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Obrigada Sr. Presidente. 

Muito rapidamente para dizer que vamos votar a favor, lamentando só que no ano transato quando o PS fez 
uma proposta para baixar para zero ponto oito, nomeadamente as empresas com volume de negócios 
inferior a cento e cinquenta mil euros, ela tenha sido rejeitada. Achamos que é um bom sinal e vem no 
seguimento daquilo que dissemos para a proposta anterior. É possível nestes momentos de crise em 
determinados impostos, que são da responsabilidade da autarquia, poder baixar algumas taxas nem que 
seja minimamente. Para quê? Para dar o sinal que estamos mais próximos das pessoas e estamos a 
compreender os seus problemas. 

Aqui neste caso votaremos a favor embora pudéssemos pensar que poderíamos ir um pouco mais além, mas 
achamos que é um esforço da autarquia e votamos a favor.”  

 

Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Boa noite Sr. Presidente, permita-me na sua pessoa que cumprimente todos os presentes. 

É só uma nota breve e rápida em relação à intervenção do Sr. Piteira. De facto a Derrama incide sobre o 
volume de negócios assim chamado, ou se quisermos em termos contabilísticos ou económicos o valor 
acrescentado bruto. O IRC, sim, é que incide sobre os lucros e aí o PCP tem apresentado na Assembleia da 
República, e tem tido os votos favoráveis da sua bancada e também do PSD, taxas diferenciadoras do IRC 
de acordo com os lucros das empresas, nomeadamente para as empresas com um vírgula cinco milhões de 
euros de lucro. As nossas propostas apresentadas foram chumbadas pela sua bancada, aí sim é que era 
uma diferenciação de facto de acordo com os lucros das empresas. A Derrama aplica-se ao chamado valor 
acrescentado bruto ou volume de negócios, apenas isso e mais nada. Muito obrigado.” 

 

Sr. José Cardoso do PSD: 

“Quero informar que iremos votar favoravelmente esta proposta e para alguma satisfação da minha parte 
que a Derrama era uma rubrica que vinha diminuindo nos últimos anos e que se prevê para dois mil e doze 
um aumento, esperamos que seja assim. 

Eu, sinceramente, não consigo gerir nada sem receitas e fazer, volto a dizer, a gestão tem que ser bastante 
criteriosa. Aliás com certeza que estão presentes o cuidado que eu tenho tido sempre que se fala de número 
e na minha opinião tendo conhecimento, e julgo que todos os membros da Assembleia Municipal devem ter 
e têm obrigação de ter conhecimento, da situação financeira da Câmara. A Câmara não está a cometer 
nenhuma ilegalidade, está a utilizar pelo contrário neste caso concreto até se trata de uma redução da 
percentagem, pelo que não vejo outra hipótese de gerir o município, de gerir uma empresa, de gerir uma 
casa senão entrar dinheiro.” 
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Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP: 

“Boa noite a todos. 

Vou-me dirigir ao colega da bancada da CDU como se dirigiu ao meu colega, e vou falar ao Sr. Valentim e 
vou-lhe dizer o seguinte: nós estamos a falar de Derrama depois da sua lição, Derrama sobre IRC 
municípios. Essa sua teoria estava incompleta. Tenho dito Sr. Presidente.” 

Sr. Pedro Taleço do PS: 

“Boa noite a todos. 

Sem retirar o mérito da proposta acho que é importante que fique mais clarificado qual é o esforço que a 
autarquia faz neste baixar de percentagem em relação a um e outro caso. Ou seja, em termos de imposto 
cobrado qual é o total do imposto cobrado para as empresas com volume inferior a cento cinquenta mil 
euros e qual será o impacto deste baixar de impostos e qual o é o impacto real e relativo num e outro caso, 
porque o valor é de todo este meio ponto percentual é um esforço mas insignificante. Obrigado.” 

 

Sra. Teresa Marta Joaquim do PSD: 

“Boa noite a todos. 

Toda a gente sabe que eu não sou propriamente economista mas, na minha função como gestora, sei 
avaliar que a questão do volume de negócios é algo bem diferente do que o resultado líquido de uma 
empresa. Mas nem é isso, e de facto esta medida que aqui está é boa para o concelho, e nem sequer vou 
discutir essa parte da medida que aqui está porque é efetivamente uma medida positiva.  

A minha questão aqui e uma vez que não sei se isso é possível, eu coloco isso em termos de hipótese que 
eu julgo ser construtiva, era de tentar perceber se, de facto, estes volumes de negócios que aqui estão 
podem ser acompanhados ou não de recomendações aos nossos empresários locais na tentativa de saber se 
este volume de negócios efetivamente representa o cuidado em relação aos trabalhadores. Por exemplo 
cuidados sociais como prevenir os despedimentos, fazer formação efetiva às pessoas para as requalificar, 
porque para nós cidadãos munícipes o volume de negócios avaliado assim não nos diz absolutamente nada, 
não é algo que eu consiga materializar ou percecionar. Pergunto se existe a hipótese ou não, porque mais 
uma vez digo que não sei, e se em termos legais é possível de fazer acompanhar estes benefícios às 
empresas em termos de volume de negócios e da Derrama com questões mais qualitativas e que tenham a 
ver com a saúde social das nossas populações. É só isso, muito obrigada.” 

 

Sr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP: 

“Sr. Presidente, só em termos de direito de resposta, o que eu disse foi que a Derrama é uma taxa e é o que 
é. Na realidade é uma taxa municipal que se aplica sobre o lucro das empresas, o que é depois distinguido 
são empresas que têm um volume de negócios a cento e cinquenta mil euros ou inferior, é a distinção. 
Portanto o senhor que me interpelou, a propósito da minha intervenção, eu gostava que ele estudasse um 
bocadinho mais ou que soubesse melhor o que diz quando aqui faz algumas afirmações gratuitas. Muito 
obrigado Sr. Presidente.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Como mais ninguém quer intervir, Sra. Presidente vai rematar se quiser ou entender.” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

Sr. Presidente, de facto compreendo algumas intervenções dos Srs. Membros da Assembleia mas mesmo a 
possibilidade de recomendar seja o que for às empresas, neste caso, é nula do ponto de vista da nossa 
possibilidade. O que nos cabe aqui é aprovar o valor da taxa, sendo que o conceito de volume de negócios é 
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um conceito definido por lei e distingue as empresas com volume de negócios superior a cento e cinquenta 
mil euros e inferior a cento e cinquenta mil euros. 

Sobre isso o que podemos dizer é que no nosso concelho as empresas que apresentam lucro é mais ou 
semelhante. Nós temos neste momento novecentas e tal empresas a apresentarem lucro no concelho e 
dessas, metade estão na situação acima dos cento e cinquenta mil euros e metade abaixo dos cento e 
cinquenta mil euros. Eu digo assim metade porque são quatrocentas e tal num caso e quatrocentas e tal 
noutro. É evidente que as empresas cujo volume de negócios é acima dos cento e cinquenta mil euros são 
empresas muito variáveis. Uma empresa com cento e cinquenta mil euros de volume de negócios não tem 
nada que ver com a Autoeuropa, por exemplo, que é o limite oposto ou seja que é a empresa que está no 
limite das nossas maiores empresas. Não sendo comparável o lucro tributável dumas e doutras o que 
interessa é que esta é uma medida que se aplica a mais de metade do universo das empresas que 
apresentam lucro no nosso concelho, e a medida vale por isso.  

Isto é, nós propomos que mais de metade das empresas que apresentam lucro no concelho de Palmela 
possam ter esta taxa menos penalizadora, digamos assim, e que ainda por cima é reduzida relativamente ao 
ano passado. Nós reduzimos a taxa para as empresas que apresentam lucro no nosso concelho e cujo 
volume de negócios está abaixo dos centos e cinquenta mil euros. No fundo podemos dizer que estamos a 
procurar defender as empresas mais pequenas, as empresas cuja criação e manutenção de postos de 
trabalho é fundamental para equilibrar o nosso tecido económico e social, as empresas que são criadas 
muitas vezes no concelho, as empresas com relação com a região e que são responsáveis por um emprego 
considerado importante e muitas vezes duradouro. Este é o sinal que nós podemos dar e não temos outra 
possibilidade porque, como se calcula, é impossível prescindir das taxas, nomeadamente da Derrama, por 
muitos sinais positivos que quiséssemos dar às empresas.  

A questão é que nunca vi uma discussão em sede de Lei das Finanças Locais que encontre outras soluções 
para financiar os municípios que não seja o recurso às taxas e esta é a grande questão que se nos coloca. 
Nós podemos querer dar todos os sinais do mundo mas não temos outra forma de viver que não seja com 
recurso às taxas, pelo que acho que é uma discussão inquinada esta de procurarmos que em sede da 
definição do volume da taxa em concreto haja grandes opções uma vez que essas opções só podem ser 
tidas quando se discutem políticas nacionais. 

Por último a primeira questão que não tem a ver com esta proposta, mas que pensei ter respondido. Não há 
revogação nenhuma da medida anterior em relação ao centro histórico. O centro histórico continua a ser 
beneficiado em matéria de IMI e continua a ser prejudicado em matéria de IMI, ou seja é beneficiado no 
conjunto dos prédios maioritariamente no caso dos prédios arrendados e é prejudicado face aos prédios 
devolutos como o resto do concelho. Neste sentido nós procuramos desincentivar ao contrário tudo o que 
são as situações de prédios devolutos. Disse Sr. Presidente, obrigada.” 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por maioria, com 21 votos a favor (13 da CDU, 6 do PS e 2 do PSD) e 2 votos 
contra do CDS/PP. Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Três – Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento de 
Águas Residuais Urbanas 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Alguma intervenção meus senhores? O documento é pesado.” 

 

Sr. João Completo do PS: 

“Muito boa noite a todos. 
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Eu li este documento todo, é realmente um documento grande, exaustivo e muito bem feito, não escapa 
aqui quase nada, e digo quase nada porque vou apresentar aqui qualquer coisa que achava que devia estar 
aqui, e é um excelente trabalho. 

As únicas considerações que gostava de fazer acerca dele é o seguinte: houve consulta pública, houve uma 
série de entidades que por força da lei, penso eu, têm que ser ouvidas. De qualquer forma, nós Partido 
Socialista, colocaríamos aqui como entidades a serem ouvidas, não por obrigatoriedade da lei, as 
organizações ambientalistas. Acho que seria importante, e agora estou a lembrar-me da QUERCUS mas há 
mais, porque é uma questão que se prende com o ambiente e seria muito interessante. 

A questão que pode gerar aqui alguma discussão, e com a qual eu posso não estar totalmente de acordo, ou 
melhor este artigo décimo nono eu penso que podia estar mais bem explicitado. Quando falamos nas 
responsabilidades que a entidade gestora tem perante os munícipes, os utilizadores, e quando se fala aqui 
na não responsabilidade por danos causados, por obras, ou quando se fala aqui por causos fortuitos ou de 
força maior eu acho que estes casos fortuitos ou de força maior estão aqui de uma forma muito generalista 
e devia haver aqui uma maior especificação. Se por exemplo um aumento de caudal da água causar a rotura 
de uma conduta ou do equipamento em casa do munícipe, pergunto se é um caso fortuito ou de força 
maior. Acho que esta questão devia estar um pouco mais bem detalhada, e é aquilo que eu aponto como 
menos bem no projeto. 

Agora havia aqui umas questões, mais de ordem técnica, que eu gostava de colocar que têm a ver com o 
seguinte:  

- na questão da drenagem das águas residuais pluviais gostava de saber qual o destino final, se são 
reutilizadas; 

- relativamente aos valores de referência dos parâmetros da qualidade das águas residuais, a questão que 
eu gostava que pudessem esclarecer é se das análises que periodicamente fazem se estes valores que estão 
aqui se essas análises estão muito afastadas para baixo ou para mínimo, porque estamos a falar de metais 
pesados, crómio, níquel, se os valores estão próximos, para baixo ou para cima destes valores; 

- depois há um pequeno erro, que é erro de impressão, que é no artigo décimo quinto ponto dois onde se 
diz “A entidade gestora publicita trimestralmente, por meio de editais afixados nos lugares próprios ou na 
impressa ...”  não é impressa mas sim imprensa, pelo que deverá ser emendado; 

- outra questão que acho que deveria ser aqui abordada, se calhar num projeto futuro, e penso que devia 
ser preocupação dos munícipes, preocupação dos utilizadores mas também do município e tem a ver com a 
reutilização da água. Nós nas nossas casas a água com que despejamos a retrete é a mesma que nós 
bebemos e eu penso um assunto interessante que o município podia pensar era, quando falamos aqui em 
redução de tarifas e descontos, estimular a criação dessas hipóteses de reutilização da água e também 
através dos tais descontos levar as pessoas a utilizar cada vez mais essa forma de reutilização de água. 

Era um pouco isto que tinha para dizer. Parabéns a quem fez este documento e ficam aqui as sugestões.”  

 

Sra. Ana Cláudia Manuelito da CDU inicia participação nos trabalhos pelas 22,13 horas. 

 

Sr. José Cardoso do PSD: 

“Como o PSD infelizmente não tem um vereador no executivo leio sempre com muita atenção as atas e 
recordo com alguma ironia uma afirmação feita por um Sr. Vereador que dizia que a Sra. Vereadora Adília 
era a vereadora dos subsídios e o Sr. Vereador Álvaro Amaro era o vereador dos regulamentos. Se assim foi, 
e se assim é, agora parece-me já com menos subsídios já não é tanto. Isto para dizer que, como devem 
imaginar, um documento desta natureza que à partida nos parece muitíssimo bem feito e não é só a minha 
opinião, porque o nosso amigo e companheiro teve oportunidade de dar os parabéns, porque é um 
documento extraordinário este que está aqui assim e não tenho nada a opor.  

É prática minha, como devem imaginar, sabendo a disputa democrática que é feita no executivo pelos Srs. 
Vereadores do PS acaba por ser uma informação que eu colho com alguma seriedade e devo dizer que, de 
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todos os processos, tenho esse cuidado de ler. Para mim é um descanso porque, sinceramente, não sei 
quantos elementos da Assembleia Municipal têm disponibilidade para acompanhar de perto o trabalho que 
estas coisas todas dão, pelo que devem compreender que isto não é fácil. Em relação àquilo que foi dito 
pelo João Completo sobre o aproveitamento dos recursos, volto a frisar que estou absolutamente 
convencido que nós portugueses estamo-nos a adaptar ao novo paradigma de vida e a água que é um bem 
precioso, e felizmente o nosso distrito é bafejado pela sorte nesse aspeto, mas pergunto a todos os 
presentes quem é que aproveita a água da chuva? Estou a ver alguns com a cabeça a dizer que sim e é 
exatamente isso, todos nós devemos começar a fazer mas é com a chuva, com a eletricidade. Sinceramente 
tenho muita pena e quando me deram os parabéns, nesta casa, pelo PSD ter ganho as eleições disse que 
me deviam dar os sentimentos porque eu sabia que isto não ia ser fácil, e não vai ser fácil, nos próximos 
anos para todos os portugueses. Acreditem sinceramente todos nós e cada um de nós tem que dar o 
exemplo no seu quotidiano, no seu modo de vida, para ver se realmente conseguimos todos ter uma vida 
melhor. 

Nós vamos votar favoravelmente este documento e endereçar os parabéns ao executivo porque na minha 
opinião, e na nossa, é um documento muitíssimo bem feito. 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP: 

“Boa noite a todos. 

Eu hoje estou no contra, não penso que este documento esteja extraordinariamente bem feito. É um 
documento que está bem feito mas não excecionalmente bem feito.  

Gostaria de começar pelo fim, como o João Completo, por ordens de organização do meu próprio trabalho. 
No artigo cinquenta e um, “Conceção, dimensionamento e construção de fossas sépticas”, há aqui uma certa 
confusão, o que é uma fossa séptica e o que não é uma fossa séptica. Vocês estão aqui a chamar neste 
regulamento fossa séptica a uma mini ETAR, uma fossa séptica subentende-se que tenha um tratamento 
séptico e um poço absorvente onde se faz o tratamento anaeróbio. Isto não é fossa séptica e por isso há 
aqui uma imprecisão técnica de quem por vezes percebe muito de determinadas coisas mas há outras que 
falha, o que é normal acontecer, e também por esta razão é que eu estou a chamar à atenção. Tratam aqui 
uma fossa séptica, inclusivamente dizem que: “As fossas sépticas devem ser reservatórios estanques...”, 
mentira se é séptica não pode, segundo teria que ser uma mini ETAR e vocês aqui poderiam colocar mini 
ETAR e no texto não tenho aqui nenhuma referência a mini ETAR’s, posso estar enganado mas não vi aqui 
pela pesquisa que fiz, e estão a esquecer-se de uma coisa a questão do facto de ser uma fossa séptica é 
licenciável pela antiga CCDR, antiga ARH e agora nova APA.  

Vocês aqui estão a proibir, ok o facto de haver uma rede de drenagem de águas residuais domésticas o 
desgraçado que tem uma fossa séptica é obrigado, vocês aqui obrigam este é um documento obrigatório, 
toda a gente é obrigada a ligar à rede de drenagem de águas residuais domésticas e inclusivamente é 
obrigado a ligar à rede de abastecimento público, não pode utilizar o seu furo, por lei também é possível 
utilizar o seu furo mas aqui obrigam neste documento a que uma pessoa não tenha o livre arbítrio de decidir 
que não quer. Este documento aqui, relativamente a esse aspeto, peca porque não considera no fundo o 
âmbito das competências da administração central que estão bem esclarecidas e vão para além disso, não 
só neste aspeto mas também noutros artigos. Isto é licenciável e vocês podem estar a condicionar as 
pessoas, do meu ponto de vista erradamente, numa zona urbana e sabem que as pessoas que têm fossas 
sépticas vão ter um adicional para ligar à rede de águas residuais domésticas. Está-se a imputar um custo 
ao desgraçado que já não pode, que está sobrecarregado de impostos, e agora vai ter que, nestas zonas, 
ficar sem a fossa séptica e mais que não é obrigatório licenciar fossas sépticas, neste caso porque é poço 
absorvente, até um efetivo máximo de dez pessoas. Há aqui uma série de inclusão na lei nacional que vocês 
não tiveram em conta, pelo que não posso dizer que está excecionalmente bem feito. Está bem feito não 
por este artigo mas por outros que aí estão. Penso que este artigo cinquenta e um deveria ter sido visto com 
mais atenção.  

O modelo de sistema no artigo cinquenta é no fundo um pouco aquilo que eu aqui disse.  

Depois tenho aqui só algo a apontar ao artigo quarenta e nove, “Conceção dos sistemas de drenagem de 
águas residuais pluviais”, aqui há outra confusão. Vocês estão a dizer que: “Inclusão de toda a área pluvial 
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gerada nas zonas adjacentes pertencentes à bacia;” têm que ser tidas em consideração, mas isto aqui é 
competência da administração central APA, antiga ARH. Aqui não estão a falar de redes pluviais pelo que há 
bastante confusão na elaboração deste documento e deste artigo. “Adoção de soluções que contribuam, por 
regularização, para reduzir os caudais de ponta.” está bem, mas quê linhas de água? Isso não é da vossa 
competência. Nisto a Câmara Municipal e o executivo só tem que fazer uma coisa, o que diz a lei que é pedir 
parecer à administração central, acabou, não tem que se pronunciar sobre esta situação. 

Relativamente ao restante, redes prediais, sim senhora têm razão e está bem feito o documento. Como 
querem extrapolar, substituir-se à administração central, ou porque poupam na emissão do parecer, ou 
porque induzem o proprietário ele próprio a dirigir-se à entidade não está correto e desse ponto de vista 
este documento peca. 

Em relação ao artigo trinta e quatro, alínea c), “A divulgação periódica, no mínimo trimestral, dos resultados 
obtidos da verificação da qualidade da água obtidos na implementação do programa de controlo da 
qualidade da água...”, eu pedia aqui ao executivo da Câmara que com a periodicidade trimestral pudessem 
encaminhar estas análises para esta Assembleia Municipal na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal para que fizesse parte dos registos da Comissão do Ambiente que, penso, poderá reunir daqui por 
mais algum tempo poderemos fazer segunda reunião desde que começamos. Começamos bem mas não 
temos reunido, pelo que seria de todo conveniente que esta casa tivesse na Comissão de Ambiente o registo 
trimestral destas mesmas análises de água. 

Depois gostava só aqui de terminar no artigo décimo sétimo que é a questão da “Obrigatoriedade de ligação 
à rede geral de distribuição e saneamento”. Obrigatoriedade e falam aqui também da questão da rede geral, 
ou seja quem tem furos não pode usar a água do furo tem que usar água da rede. Meus senhores, eu acho 
que isto não é no fundo uma boa política, porque quem tem furo se tiver as suas análises dentro dos 
parâmetros normais pode continuar a utilizar a água. Porquê obrigar as pessoas se já utilizam a água, e têm 
água boa, a ligar à rede e no fundo a dar trinta dias como prazo máximo para desligarem. Eu não entendo 
porque é que se quer obrigar, o Estado obriga, as Câmaras obrigam, toda a gente obriga quem tem um furo 
e não quer fazer parte da rede de abastecimento público poderá ter o direito de o fazer. É tal e qual a 
postura da empresa de águas de Setúbal e depois aplica coimas elevadíssimas se as pessoas não desligam 
essa ligação.  

Como podem ver, na minha opinião, este documento poderia ter ido mais longe. Está bem feito sim 
senhora, não é por causa destas questões que está mal feito mas não está excecionalmente bem feito, 
longe disso. Tenho dito.” 

 

Sr. João Completo do PS: 

“Bem eu agora vou dar uma oportunidade, isto é a brincar Sr. Cardoso o que vou dizer agora, ao nosso 
amigo José Cardoso para me criticar porque eu vou defender a Câmara. 

Vamos lá a ver, primeiro o nosso amigo Fernando Nascimento diz que da obrigatoriedade. Diz realmente 
aqui que é obrigatório ligar à rede de saneamento mas depois o artigo dezoito diz a dispensa de ligação. O 
que eu entendi aqui é que: “Estão isentos da obrigatoriedade de ligação ao sistema público de 
abastecimento de água e saneamento: a)Os edifícios que disponham de sistemas próprios de abastecimento 
de água para consumo humano e de saneamento devidamente licenciados... b)Os edifícios ou fogos cujo 
mau estado...” Quem tenha um furo e se ele estiver licenciado eu penso que está dispensado. Já estou a 
defender lembre-se que não critico só. 

Sobre a questão da fossa séptica foi uma coisa que me esqueci de falar e não estou de acordo contigo 
Fernando. Porquê? Porque isto é que devia ser uma fossa séptica e na realidade não é, as fossas sépticas 
são um depósito, um cubo, onde é despejado todos os efluentes e águas residuais geradas nas habitações, 
fábricas, etc. Uma fossa séptica devia ser precisamente isto, ou seja aquilo que diz é que a fossa séptica é 
um tanque de decantação destinado a criar condições adequadas a, ou melhor devia ser e há no mercado, e 
se formos a países ambientalmente mais avançados que nós isto existe e alguns que nós pensamos que são 
menos avançados como o Brasil tem isto já e existem em grande escala, equipamentos fossas que permitem 
criar as condições para que no futuro se proceda à decantação, que é feita em ETAR’s, e que fazem um pré 
tratamento. Eu aqui só discordo com o anaeróbio mas isso é uma questão que levaria horas aqui a discutir, 
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mas é uma hipótese. Mas isto é que devia ser uma fossa séptica, eu por acaso esqueci-me de dizer que na 
realidade não é assim mas devia ser.”  

 

Sr. José Charneira da CDU: 

“Boa noite Sr. Presidente, boa noite a todos. 

Duas ou três pequenas notas sobre o que foi dito aqui. Primeira nota Sr. Engº. Fernando Nascimento, este 
documento esteve em discussão pública trinta dias e o meu amigo teve oportunidade durante esses trinta 
dias úteis de trazer para o regulamento as suas opiniões e as suas posições e poder contribuir para que este 
regulamento não fosse bom e passasse a ser muito bom.  

Segunda nota, de facto em relação à história das fossas sépticas no artigo quarto está a definição do que é 
uma fossa séptica “tanque de decantação destinado a criar condições adequadas à decantação de sólidos 
suspensos, à deposição de lamas e ao desenvolvimento de condições anaeróbicas para a decomposição de 
matéria orgânica;”. Depois o artigo que refere “Conceção, dimensionamento e construção de fossas 
sépticas” diz que: “As fossas sépticas devem ser reservatórios estanques, concebidos, dimensionados e 
construídos de acordo com critérios adequados...”, reservatórios estanques precisamente para evitar que 
seja necessário pedir autorização à antiga ARH de descarga no meio natural e por isso é que têm que ser 
estanques, e por isso é que depois tem que lá ir ou a Câmara, ou alguém que esteja devidamente licenciado 
e credenciado para fazer esse tipo de trabalhos, para despejar a fossa e para fazer o despejo do que está na 
fossa nos emissários que também estão autorizados pela SIMARSUL nos pontos de descarga que estão 
referenciados. Por isso é que é mesmo estanque que é para evitar que as pessoas tenham que fazer esse 
licenciamento, ou seja não têm que fazer. Fique bem claro que quando fizerem uma fossa estanque não têm 
que fazer licenciamento de descarga no meio natural. 

Só mais uma pequena nota em relação à obrigação de ligar às redes de abastecimento de águas e quando 
tiver um furo não poder ter os dois sistemas em simultâneo. As pessoas que tenham um furo podem ter o 
furo e podem-se abastecer através do furo, têm é que ter uma rede paralela e não podem ter essa rede 
ligada à rede de abastecimento pública, esta é uma imposição da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos) porque não é possível a ninguém tirando casos excecionais, como a Autoeuropa que 
tem dois ou três furos próprios que não são sequer para consumo humano porque para esse consumo têm 
rede e água distribuída pela Câmara, mas não é possível sem ser assim uma grande empresa fazer um 
controle de qualidade da água. Como o Sr. Engº. sabe e muito bem nós, Câmara, temos um plano de 
controle de qualidade da água que é aprovado pela entidade reguladora, pela ERSAR, e temos que cumprir 
esse plano e também as tais análises trimestrais são pública e são publicadas em edital, nos jornais, pelo 
que não vejo qualquer necessidade de terem que se comunicar à Assembleia Municipal, elas são públicas 
portanto toda a gente conhece e não é necessário dar o relatório porque são afixadas por tudo o que é sítio 
Juntas de Freguesia, jornais. Esse tal controle de qualidade, como também certamente sabe, tem que ser 
desenvolvido e aplicado por empresas creditadas para o efeito porque não é uma empresa qualquer que 
chega ali recolhe as amostras, faz as análises e publica os resultados, tem que estar creditada e é 
acompanhada e monitorizada pela ERSAR, pelo que um particular a fazer este controle de qualidade, porque 
tem um furo lá em casa e depois abastece, é possível desde que tenha muito dinheiro porque isto é muito 
caro e custa muito dinheiro e não é rentável. É muito mais fácil ele dizer à Câmara ligue lá e abastece a 
partir dali e fica-lhe de certeza absoluta muito mais barato. Esta é uma posição da ERSAR até por que é 
admissível, e o regulamento também o permite, que em zonas onde não seja possível ou do ponto de vista 
económico seja muito dispendioso fazer as ligações então as pessoas têm que se abastecer de água através 
dos seus furos e depois farão o controlo de qualidade que entenderem à sua responsabilidade. Agora ter os 
dois sistemas em simultâneo isso é que não é possível e é o que regulamento diz, onde é possível ter água 
pública as pessoas obrigatoriamente com a imposição da ERSAR, volto a repetir, obrigatoriamente têm que 
se ligar aos sistemas quer de abastecimento como de tratamento. Porquê? Porque também a SIMARSUL, as 
Águas de Portugal têm que sobreviver e se a água está lá disponível para abastecimento e tratamento, e 
para as empresas serem rentáveis, as pessoas têm que se ligar. Aliás o objetivo é precisamente esse é que 
as pessoas se liguem para terem água de qualidade e se consiga tratar como deve ser os efluentes 
produzidos para não irem contaminar o ambiente. Muito obrigado.” 
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Sr. Presidente da Mesa: 

“Eu sei que isto é uma discussão boa para especialistas, em compreendo que os Srs. Engenheiros se 
divirtam um bocado a discutir esta matéria eu percebo isso mas depois os restantes elementos são capazes 
de ficar.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“É muito rápido Sr. Presidente e temos tempo” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Nós temos sempre tempo, agora não perder tempo é que também é bom.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Começo pela questão da qualidade de água na rede que não é boa porque o cloro, como todos sabemos, 
faz cancro e essa qualidade da água é subjetiva. 

A Simarsul e Águas de Portugal têm que sobreviver, não é esta a nossa política não são os outros que têm 
que sobreviver é o cidadão comum que paga os impostos, que trabalha todos os dias que tem que 
sobreviver. 

Aqui não tem que fazer licenciamento também neste caso de uma fossa não ser estanque também não tem 
que fazer licenciamento se tiver um número de população servida inferior a dez. A pessoa vai pagar o limpa 
fossas, estão a obrigar uma pessoa a fazer uma fossa, neste caso estanque, precisamente para não licenciar 
quando o licenciamento seria se calhar bem mais barato, que de certeza que era, mas obriga a pessoa de 
acordo com as dimensões da fossa e os indivíduos que estejam a ser servidos a ter um limpa fossas de três 
em três meses na sua casa para pagar não sei quanto. 

É isto que eu de facto contesto e quanto às análises não havia problema nenhum em entregar aqui já que é 
público. 

Tenho dito Sr. Presidente.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Sra. Presidente, pergunto-lhe se quer rematar esta questão uma vez que o Regulamento está muito bem 
feito e depois disto tudo que ouvimos que é mais técnico.” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Sr. Presidente, eu queria agradecer em nome dos técnicos da Câmara que fizeram o Regulamento, que de 
facto foi um trabalho que envolveu um grande rigor e grande exigência, e queria pedir ao Sr. Presidente da 
Assembleia que aceitasse algumas explicações do Sr. Vereador Álvaro Amaro. Obrigada”. 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Com certeza Sra. Presidente, muito gosto temos em o ouvir.” 

 

Sr. Vereador Álvaro Amaro: 

“Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Presidente, boa noite a todos os Srs. Deputados. 
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Sem dúvida esta é uma matéria apaixonante e tem havido sobre a mesma uma profusa saída de normativos 
legais nos últimos anos e há um conjunto de conceitos, de direitos, de obrigações e recomendações que 
emanam da diretiva Lei-quadro da Água e do conjunto de legislação da qual a mais proeminente, e que tem 
esta tentativa mais reguladora, que é o Decreto-Lei nº. 194/2009 que na prática acaba por ter que ser 
quase vertido para um Regulamento tipo da ERSAR que os municípios têm de certa forma de seguir nos 
seus pilares essenciais. Naturalmente que depois temos um conjunto de normas que são adequadas à 
realidade que nós temos que é diferente de outros concelhos mais urbanos. 

Duas ou três notas para tentar responder a alguma reflexão que foi aqui bem produzida.  

Sobre o envolvimento das organizações ambientalistas mesmo sem o fazermos por uma interpelação direta 
convidando-os a pronunciarem-se, já houve momentos em que o fizeram noutros regulamentos e até 
também nestas áreas, mas não houve aqui qualquer impossibilidade de o terem feito. Para além da consulta 
pública foi publicitado através da comunicação social através de anúncios. 

Sobre a questão da exclusão da responsabilidade, naturalmente os conceitos que aí estão são de natureza 
genérica mas um dos casos que referiu, e bem, não exclui a responsabilidade da entidade gestora. 
Certamente queria referir-se ao excesso de pressão na rede e aí naturalmente a entidade gestora tem que 
prestar contas e a entidade reguladora também acompanha estas situações quando há denúncias. Aliás é 
bom dizer-se que este setor tem estado a ser permanentemente auditado e nós tivemos o privilégio de ter 
um momento de auditoria aos nossos procedimentos sobre esta matéria. À semelhança de outros municípios 
temos estado a fornecer todos os indicadores à entidade reguladora que faz um balanço anual, um relatório 
anual da capacidade de resposta das várias entidades gestoras e a este propósito gostaria de sublinhar o 
que aqui já foi dito. O nosso plano de controlo de qualidade foi aprovado pela ERSAR e cumprimos a cem 
por cento o conjunto de análises obrigatórias e de procedimentos que a lei nos obriga. 

Sobre as questões dos pluviais, os pluviais são por natureza devolvidos ao meio recetor natural que são as 
linhas de água. Há depois sistemas prediais que já fazem aproveitamento dos pluviais e a questão de 
incentivos a estes usos estão nos pressupostos do licenciamento de algumas atividades, cabendo às 
entidades e aos requerentes utilizarem ou não estes pressupostos. Quanto aos indicadores dos parâmetros, 
eles são os parâmetros de referência e foi importante envolvermos a Simarsul porque é a Simarsul que 
recebe as águas e que faz o controlo do tratamento dos efluentes residuais e que tem que prestar contas à 
tutela quando há desvios a estes parâmetros. Nós temos aqui algumas unidades industriais que têm 
investido fortemente para controlar alguns destes parâmetros tendo em vista não haver desvios, 
nomeadamente a Autoeuropa que tem um pré-tratamento muito específico, e tivemos a preocupação de 
afinar os nossos parâmetros pela Simarsul porque é a entidade que recebe as nossas águas residuais no 
concelho que por sua vez também está à espera de homologação dos mesmos parâmetros pela tutela uma 
vez que é uma cadeia até à homologação final. Sobre a reutilização das águas, ainda a propósito das 
pluviais, e mesmo das águas residuais após tratamento, as três ETAR’s, algumas já em funcionamento em 
testes e que teremos oportunidade de inaugurar no próximo ano, Poceirão, Marateca e Aires, que são 
ETAR’s de terceira geração a água que utilizam para lavagens já é a água tratada e no caso do Poceirão o 
sistema que vai ser disponibilizado para lavagem dos limpa fossas é água também tratada, não vai ser água 
da rede como era até aqui. Há aqui uma filosofia que já vai ao encontro desse tipo de preocupações. 

Sobre a obrigatoriedade da ligação, isto é clarificado, está na lei e aqui é preciso chamar à colação, para 
além daquilo que já foi aduzido à discussão, um outro aspeto. Quem não tiver ligado e não tiver contrato de 
água não paga, por exemplo, os resíduos sólidos urbanos pelo que temos aqui um problema. O 
Regulamento tenta já dar resposta a algumas dessas situações através de contratos recolha individuais 
sobretudo para os utilizadores não-domésticos, comércio, indústria e outros, porque também há uns que 
têm furo mas utilizam a rede de águas residuais, temos algumas empresas que têm furos, e noventa por 
cento da água vai para a rede e não pagam, mas nós pagamos e pagamos neste momento à Simarsul com 
um medidor, com um caudalímetro, pelo que neste Regulamento também inovamos para criar tarifas fixas 
para essas situações. 

Sobre a questão das fossas séticas creio que no fundamental estão aqui vertidas as normas essenciais e não 
iria aduzir nada de novo à discussão, pelo que gostaria de dizer só que houve a preocupação até nalgumas 
normas de como devem ser feitas as redes prediais de verter aquilo que a legislação e as recomendações da 
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entidade reguladora apontam como indispensável com as necessárias adaptações às especificidades do 
nosso território. 

Era só este contributo para tentar responder a algumas das questões deixadas aqui em aberto. Disse Sr. 
Presidente.” 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por unanimidade, com 24 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS e 2 do PSD e 2 votos 
contra do CDS/PP). Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Quatro – Implantação de bacia de retenção em domínio público municipal e celebração 
de contrato de urbanização referente às obras externas de drenagem pluvial e ligação ao meio 
recetor natural; Reqte: Administração Conjunta da AUGI da Quinta da Torre – Marquesas I e 
III; Proc.º: L-25/00; Local: Quinta da Torre – Freguesia de Quinta do Anjo 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Passo a palavra aos Srs. Membros da Assembleia para colocaram alguma questão ao executivo.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP: 

“Relativamente a esta proposta e ao que nos foi dado, sabendo que gostaria de ter os cálculos para ver, e 
vendo o desenho geral parece-me que é feita a drenagem das águas pluviais e depois em conduta ela entra 
na bacia de retenção. A questão que eu aqui coloco não tem a ver tanto com esta bacia de retenção, nem 
com a capacidade dela, mas mais a ver com esta ETAR a construir. Será explorada por quem? Será para 
construir ou é a ETAR que existe? No desenho que temos é uma ETAR. Será explorada pela Câmara 
Municipal de Palmela, entregue à Simarsul, como é que é feita esta exploração?” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Sra. Presidente da Câmara, quer responder já?” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Sr. Presidente, nós podemos dar os esclarecimentos possíveis mas sem grandes recursos técnicos aqui 
hoje. O que está em causa é a autorização da ocupação do domínio público municipal, essa é a única 
questão que está em causa e a razão pela qual esta proposta vem à Assembleia. Tudo o resto podemos 
esclarecer mas não é aquilo que os Srs. Membros da Assembleia têm que se pronunciar.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do PSD: 

“É só mesmo a bacia de retenção? Como vem aqui neste desenho eu entendi que seria relativamente às 
infraestruturas que aqui estão e como fala em outras obras pensei que estaria incluído.” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Não, porque a proposta que vai à Câmara é uma coisa e a que vem à Assembleia Municipal é de facto 
apenas nesta dimensão da autorização da ocupação do terreno do domínio público municipal.” 
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Sr. Presidente da Mesa: 

“Mais dúvidas meus senhores?” 

Sr. José Charneira da CDU: 

“Quando pedi a palavra era para dizer exatamente o que a Sra. Presidente disse. O que estava em causa 
não era a bacia de retenção mas a autorização para ser posta em domínio público municipal. 

Já agora em relação à ETAR, aquela ETAR era a do Bairro Alentejano que já não o é mas sim estação 
elevatória que foi integrada no sistema e é explorada pela Simarsul.” 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por unanimidade, com 24 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS e 2 do PSD e 2 votos 
contra do CDS/PP). Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Cinco – Reconhecimento do relevante interesse público da atividade da Sociedade 
Filarmónica Humanitária 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“ Não diz no edital mas a Sociedade Filarmónica Humanitária é em Palmela. Meus senhores, alguma 
intervenção?” 

 

Sra. Julieta Rodrigues do PS: 

“Boa noite a todos. 

É para dizer que vamos votar a favor e que nos congratulamos com a atividade desta entidade que tão 
importantes trabalhos tem feito na área da cultura e do desenvolvimento cultural e que ficamos muito 
satisfeitos pelo facto de isto vir aqui à Assembleia.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“ Mais alguma intervenção? Não havendo faço minhas as palavras da Sra. Deputada Municipal do Partido 
Socialista, dizendo que a Humanitária é tudo isso que a senhora disse e está prestes a fazer cento e 
cinquenta anos.” 

 

Terminadas as intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo sido 
aprovada, por unanimidade, com 24 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS e 2 do PSD e 2 votos 
contra do CDS/PP). Aprovado em minuta. 

  

Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 22,46 horas do dia 28 de 
novembro de 2012, tendo sido lavrada a presente ata, que eu Simplício Joaquim Guerra Piteira, redigi e 
subscrevi.  

Palmela, 28 de novembro de 2012. 

 


