
 

 
 
 

ATA N.º 22/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 

2012: 

No dia dezanove de novembro de dois mil e doze, pelas catorze horas e vinte minutos, no 

Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a 

Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, encontrando-se presentes os 

Vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, José Carlos Matias de Sousa, Adília Maria Prates 

Candeias, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de 

Oliveira Calha. 

 

A Ordem do Dia desta reunião de Câmara é constituída pelos seguintes 

pontos: 

PONTO 1 – Reconhecimento do relevante interesse público da atividade da Sociedade 

Filarmónica Humanitária 

PONTO 2 – Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2013 

PONTO 3 – Derrama – Taxa a aplicar em 2013 

PONTO 4 – Projeto de Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

PONTO 5 – Consumo anormal de água – Redução das tarifas de saneamento (componentes 

ARD e RSU). Requerente: Casa Agrícola JCFM, Lda. – Instalação 38600 

PONTO 6 – Tabela de Tarifas e Preços – Atualização 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª Presidente saúda os presentes. 

● Calendário das reuniões/sessões dos órgãos municipais – A Sr.ª Presidente informa 

que no próximo dia 28 de novembro, pelas 21H00, será realizada uma reunião extraordinária, 

da assembleia municipal, na qual serão apreciadas algumas das propostas apresentadas nesta 
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reunião de Câmara. No mês de dezembro realizar-se-ão duas reuniões de Câmara e uma 

reunião de Assembleia Municipal. 

 

●  Reorganização administrativa do território – Apresentação de proposta por parte 

da Unidade Técnica – A Sr.ª Presidente informa que foi apresentada uma proposta, pela 

unidade técnica, para a redução de freguesias no país. Essa proposta inclui, no concelho de 

Palmela, a agregação da freguesia do Poceirão à Marateca. A Câmara tomou a posição de 

rejeitar este parecer e de o contrariar tecnicamente, estando neste momento a trabalhar no 

sentido de conseguir fazer chegar à Assembleia da República os respetivos argumentos. Neste 

contexto foi deliberado criar um grupo de acompanhamento desta matéria, constituído pelos 

órgãos autárquicos e por cidadãos. Refere que no dia de hoje, pelas 18H00, haverá uma 

reunião de todos os órgãos autárquicos do concelho, para auscultar as várias opiniões e 

delinear a estratégia a seguir. 

 

● Município de Palmela – Disponibilização de novos serviços online – O Sr. Vereador 

Álvaro Amaro após cumprimentar os presentes, divulga um novo serviço online na área das 

águas, disponibilizado pelo município desde o dia 2. Este serviço online permite consultar 

contratos, comunicar leituras, solicitar a domiciliação bancária e solicitar a substituição de 

contadores. Estima-se que no 1º trimestre de 2013 a autarquia venha a disponibilizar ao 

cidadão a fatura eletrónica da água, que reduzirá custos de correio e contribuirá para a 

sustentabilidade ambiental do concelho. Informa que os serviços de consulta de processos de 

urbanismo, criado pela Câmara Municipal há um ano atrás, contam com várias dezenas de 

aderentes pelo que a autarquia poderá, no futuro, disponibilizar outros serviços desta natureza 

noutras áreas de atuação. Cita que, com este serviço o município criou um novo canal de 

atendimento municipal e desburocratizou os processos administrativos, visando servir melhor e 

de uma forma mais ágil os cidadãos do concelho. Refere que estes serviços se enquadram num 

projeto liderado pela Associação de Municípios da Região de Setúbal, cofinanciado pelo Sistema 

de Apoio à Modernização Administrativa ao qual aderiram outros municípios, nomeadamente, 

Setúbal, Montijo, Alcochete, Moita, Sesimbra e Barreiro. Termina referindo que para aderir a 

estes serviços basta entrar na página do município e efetuar o processo de registo para aceder 

a todo um mundo de informação. 

 

● Seminário Internacional “Diversidade da videira, fator de sustentabilidade do 

setor do vinho e do território” integrado no programa “Palmela Cidade Europeia do 

Vinho 2012” - O Sr. Vereador Luís Miguel Calha saúda os presentes e refere que no 

próximo dia 22, realizar-se –á um Seminário Internacional subordinado ao tema “diversidade da 

videira, fator de sustentabilidade do setor do vinho e do território” uma iniciativa que está 
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integrada no Programa Palmela Cidade Europeia do Vinho. Nesta iniciativa conta-se com a 

participação de vários especialistas europeus, que vão estar reunidos em Palmela, para debater 

a importância da diversidade da videira, no sucesso da produção vinícola e para divulgar as 

atividades de conservação desta diversidade, que estão em curso em Portugal, Espanha e 

França. Destaca o valioso trabalho de investigação científica, que tem vindo a ser concretizado, 

a nível nacional, pela Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira que conta com a 

Câmara Municipal de Palmela no seu núcleo fundador e o trabalho realizado no Pólo 

Experimental de Conservação da Diversidade da Videira situado em Pegões. Sublinha que o 

Programa Palmela Cidade Europeia do Vinho continua a apostar na componente formativa e de 

reflexão, como componente determinante no processo de qualificação e dinamização no setor 

do vinho - setor determinante para o desenvolvimento turístico do concelho.  

 

● Municípios distinguidos com o título de “Cidade Europeia do Vinho” – O Sr. 

Vereador Luís Miguel Calha informa que nas ultimas reuniões da associação de municípios 

portugueses do vinho e da rede europeia de cidades do vinho foram eleitos o Município da 

Vidigueira e o Município de Marsala em Itália, como cidade nacional e como cidade europeia do 

vinho, respetivamente. Felicita publicamente estes municípios por estas distinções, municípios 

com os quais a Câmara Municipal de Palmela pretende encetar contatos, para realização de 

iniciativas, em parceria, que contribuirão para afirmar cada vez mais o setor vitivinícola e o 

desenvolvimento económico e turístico destes territórios.  

 

● Reorganização administrativa do território – Apresentação de proposta por parte 

da Unidade Técnica – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho cumprimenta os presentes e 

sublinha, relativamente ao processo que deriva do parecer da unidade técnica, a celeridade 

com que os órgãos autárquicos, designadamente a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e 

as Juntas de Freguesia tomaram uma posição através de uma conferência de imprensa. 

Informa que ficou privilegiado o contato com os grupos parlamentares e que o grupo 

parlamentar do PS se deslocou a Palmela para reunir com a Senhora Presidente da Câmara, o 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal e com os dois Presidentes das Juntas de Freguesia 

atingidos por esta resolução. Cita que o que se passa no concelho de Palmela, à semelhança de 

outros concelhos é que não se trata de retirar uma freguesia, mas trata-se de retirar duas 

unidades administrativas, para criar uma união de freguesias. 

 

● Protocolos em vigor com o Centro de Saúde de Palmela – A Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho considera os novos protocolos existentes, na área da saúde, um 

retrocesso civilizacional, no que diz respeito aos cuidados de enfermagem prestados ao fim de 

semana - injeções de antibióticos e anti-inflamatórios até à 3ª toma e realização de pensos 

apenas os que se encontrem repassados. Cita que face a esta situação os utentes são 
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obrigados a dirigirem-se ao setor privado para receber estes cuidados de saúde, setor privado 

que, inclusive, não existe em Palmela. 

 

● Página da internet da Câmara Municipal de Palmela – O Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa cumprimenta os presentes e recomenda que seja revista a página da intranet, 

relativamente ao regulamento da câmara municipal. O regulamento publicado foi aprovado em 

2002, sendo que existe um regulamento em vigor, aprovado em 4/11/2009. 

 

● Plataforma Logística do Poceirão – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa solicita 

informações, à Senhora Presidente, sobre as negociações havidas no processo referente à 

Plataforma Logística do Poceirão. Cita que o Ministério da Economia tem dois pedidos de 

arranque de obra e que a Câmara Municipal tem incluído em orçamento 2,4 milhões de euros 

de taxas, relativas a este processo, pelo que gostaria de tomar conhecimento de todo este 

processo. 

● Obras no Centro Histórico da Vila de Palmela – O Sr. Vereador José Carlos de 

Sousa refere que elaborou um mapa com as diferentes datas de adjudicação, e que de acordo 

com o cronograma que foi apresentado para o arranque das obras, parece existir algum atraso 

na repavimentação do centro histórico. Questiona se o atraso nas empreitadas se deve ao 

tempo climatérico ou à empresa prestadora do serviço. 

 

● Aceiros intransitáveis devido ao mau tempo – O Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

refere que as chuvas tornaram intransitáveis alguns aceiros, principalmente no Poceirão e na 

Marateca que são as freguesias mais preocupantes, porque parece que não há capacidade para 

colmatar as dificuldades. Reconhece que há pouca verba em orçamento, contudo reitera a 

necessidade de se fazerem algumas intervenções, de modo conveniente, que qualifiquem 

alguns dos espaços. Refere que o aceiro de acesso ao campo de futebol da Palmela Desporto, 

para a Autoestrada, foi intervencionado há relativamente pouco tempo e que atualmente está 

intransitável, pelo que parece que a manutenção dessas vias não é realizada da forma mais 

correta. 

 

Em face das questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas 

as seguintes respostas: 

− Plataforma Logística do Poceirão (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa) 

– O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que neste momento a empresa LOG Z, enquanto 

empresa, deixou de ter protagonismo e é o grupo Tertir que está a liderar este processo. 

Informa que os técnicos municipais têm vindo a ajustar alguns aspetos relacionados com 

projetos de especialidades e de arquitetura e que em breve deverá reunir com a empresa, visto 
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que é intenção desta proceder a um redimensionamento do projeto. Irá ser proposto um sub-

faseamento e e alteração ao projeto de arquitetura, que havia sido deferido para o 1º módulo e 

que visava albergar a logística da empresa Jerónimo Martins. Em relação às questões 

financeiras, as regras para o orçamento estão definidas no POCAL, embora seja normal que 

venha a haver um faseamento diferente do pagamento das taxas devidas, apesar do protocolo 

já estar aprovado. Termina citando que deverá haver alguma afinação no faseamento do 

pagamento de taxas e que para o município era importante que o processo avançasse 

decisivamente, porque na negociação desses faseamentos existe a disponibilidade para 

equacionar vários cenários. 

 

− Aceiros intransitáveis devido ao mau tempo (Questão colocada pelo Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que, no que diz respeito às áreas cuja 

intervenção está sob a responsabilidade das freguesias, nestes últimos 15 dias tem existido um 

acréscimo de reclamações junto da Câmara Municipal, que as remete para a respetiva 

Freguesia. Em relação à Freguesia de Palmela, que está a cargo do município, tem-se 

procurado dar resposta, doseando o número de intervenções pelo critério de prioridades. Na 

maioria dos casos as populações exigem a intervenção em momentos em que não pode ser 

realizada por diversos fatores, nomeadamente, drenagem insuficiente das águas e questões 

técnicas. Informa que todos os meios e máquinas estão operacionais e que se irá dar resposta 

às situações mais gravosas se a meteorologia assim o permitir. 

 

− Protocolos em vigor com o Centro de Saúde de Palmela (Questão colocada pela Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Adilo Costa saúda os presentes e refere que 

não tem dados atualizados sobre os protocolos na área da saúde, porém, tem referências muito 

recentes sobre as consequências desses protocolos. Recorda que não existem médicos de 

família suficientes para atender a população e que no caso do Poceirão não existe qualquer 

utente com médico de família. Informa que foi apresentado um estudo, num seminário sobre 

coesão social, que conclui que nas zonas rurais se verifica uma maior taxa de mortalidade que 

nas zonas urbanas e que há uma relação direta entre a falta de cuidados médicos, em 

determinadas zonas, e as causas da mortalidade. Não é da competência das autarquias as 

questões relacionadas com a saúde, mas é de sua competência observar toda a movimentação 

relacionada aos cuidados de saúde e de bem-estar da população. Refere que, nestas questões, 

existe sempre o lado economicista, mesmo em casos urgentes como os do foro oncológico. 

Mantém-se a falta de farmácias de serviço apesar do parecer negativo elaborado pela Câmara 

Municipal, continua a haver uma farmácia de serviço para todo o Concelho que por vezes não 

possui a medicamentação que o utente pretende adquirir. O Centro de Saúde de Palmela possui 

uma unidade de cuidados na comunidade que é bastante interventiva, que sai para a rua, que 

recolheu medicamentos e posteriormente o Infarmed informa que o não podiam ter feito na 
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medida em que não tinham competência para fazer a triagem desses medicamento. Informa 

que recentemente a autarquia questionou a RSLVT sobre a questão da construção do Centro de 

Saúde de Pinhal Novo cujo terreno foi cedido pela Câmara Municipal. 

 

− Obras no Centro Histórico da Vila de Palmela (Questão colocada pelo Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa) – A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que do ponto de vista formal 

não existe nenhum atraso, havia espectativas de terminar as intervenções antes do prazo 

estipulado porque foram mobilizados os empreiteiros para tal, prevendo complicações relativas 

ao tempo climatérico.  

 

DESPACHOS EMITIDOS PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SRA. CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Seção de Licenciamentos: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 1, dos 

processos despachados pelo Dr. José Monteiro e Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 07.11.2012 

e 16.11.2012. 

 

ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR SUBDELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 2, dos 

processos despachados pelo Sr. Vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período de 

15.10.2012 a 02.11.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª Presidente dá conhecimento que os pagamentos autorizados, no período compreendido 

entre os dias 07.11.2012 a 16.11.2012, somaram o valor de 1.366.136,97 € (um milhão, 

trezentos e sessenta e seis mil, cento e trinta e seis euros e noventa e sete cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 3. 



Ata n.º 22/2012 

Reunião ordinária de 19 de novembro de 2012 

 

7 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 16.11.2012, apresenta um saldo de 

4.415.789,02 € (quatro milhões, quatrocentos e quinze mil, setecentos e oitenta e nove euros e 

dois cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 3.664.223,04 € (três milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, 

duzentos e vinte e três euros e quatro cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 751.565,98 € (setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos 

e sessenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATA 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 

442/91, de 15.11, na redação do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara Municipal 

deliberou a aprovação da seguinte ata, sendo a mesma assinada pela Exm.ª Senhora 

Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por unanimidade, por ter 

sido previamente distribuída a todos os membros do órgão executivo: 

• ATA n.º 18/2012, da reunião ordinária de 19 de setembro de 2012 – Aprovada por 

unanimidade. 

 

II – GABINETE DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Reconhecimento do relevante interesse público da atividade da 

Sociedade Filarmónica Humanitária. 

PROPOSTA N.º GRCH 01_22-12: 

«As autarquias assumem atualmente e em estreita cooperação com outras entidades, 

nomeadamente do Movimento Associativo, responsabilidades constitucionalmente consagradas 
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no quadro da promoção de atividades culturais, que assim facultam a democratização e o 

acesso da população, relativamente a uma desejável formação cívica e cultural. 

Nesse sentido, o contributo da Câmara Municipal para o desenvolvimento cívico e cultural do 

Concelho, manifestando-se em diversas formas de cooperação com instituições com 

intervenção na área cultural, também está expresso no Regulamento de Taxas Municipais, 

conforme o seu Capítulo III, das isenções e reduções. 

Efetivamente e de acordo com o artigo 9.º, do Regulamento de Taxas Municipais, o seu nº. 2, 

alínea b), estabelece que as obras de edificação destinadas a utilização própria e diretamente 

afetas aos seus fins, que sejam promovidas pelas associações culturais, desportivas, recreativas 

ou outras, que legalmente constituídas prossigam na área do município fins de relevante 

interesse público, estão isentas das taxas previstas no Regulamento em causa. 

A Sociedade Filarmónica Humanitária, em estreita cooperação com o Município tem vindo a 

desenvolver a sua atividade no quadro da promoção da música e da atividade sociocultural no 

concelho de Palmela, constituindo-se como um importante fator de afirmação cultural e turística 

do Concelho de Palmela, que reconhecidamente lhe conferem o estatuto de Utilidade Pública, 

como expresso na Declaração publicada em Diário da República – II Série, nº. 63, de 

16/03/1993. 

Efetivamente e como resulta da informação prestada pelo Departamento de Cultura e Desporto, 

através da Divisão de Ação Cultural, que em anexo é parte integrante desta proposta, a 

Sociedade Filarmónica Humanitária, fundada em 08 de outubro de 1864, afirma-se como um 

elemento relevante e complementar na estratégia municipal de desenvolvimento local, gerando 

em seu torno um conjunto de dinâmicas que, contribuindo para a promoção de valores locais, 

promovem a divulgação do concelho, quer gerando nichos de mercado de trabalho em torno do 

“cluster” da música, como promovendo a formação cívica e cultural da população. 

Em razão da dinâmica e mobilização da atividade da Sociedade Filarmónica Humanitária, o seu 

edifício sede, que se constitui como um dos pilares fundamentais dessa atividade, carece de 

ampliação e requalificação, nomeadamente no que respeita ao redimensionamento do palco e 

camarins, bem como melhoria das diversas áreas funcionais afetas às atividades aí 

desenvolvidas. 

A operação urbanística de regularização e requalificação do edifício sede da Sociedade 

Filarmónica Humanitária, encontra-se aprovada em sede do processo de obras E – 312/98 CH e 

corresponde efetivamente a obras destinadas à utilização própria e diretamente afetas aos fins, 

que ininterruptamente a Sociedade tem desenvolvido em prol do interesse público. 

Assim, face ao exposto e nos termos das disposições conjugadas do artigo 64º., nº. 4, alínea 

a), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com o artigo 8º., nº.2, alínea d), da Lei nº. 53-

E/2006, de 29 de dezembro, propõe-se que a Câmara Municipal reconheça que a Sociedade 
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Filarmónica Humanitária prossegue fins de relevante interesse público, ficando pelo facto isenta 

do pagamento das taxas previstas no Regulamento Municipal de Taxas em vigor no município 

de Palmela, conforme se determina no seu artigo 9º., n.º 2, alínea b).» 

Sobre a proposta de Reconhecimento do relevante interesse público da atividade da 

Sociedade Filarmónica Humanitária numerada GRCH 01_22-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que deveria constar no dossiê o valor da 

isenção. Relativamente à cedência da parcela esta foi aprovada após o início das obras o que 

não é favorável em termos de imagem pública. 

A Sr.ª Presidente refere que não é extemporâneo falar-se do não pagamento das taxas, 

embora a obra esteja iniciada, está de acordo com o projeto. O que pode ficar condicionado, se 

não existir este reconhecimento, é o pagamento das taxas devidas. Termina referindo que uma 

realidade é a aprovação do projeto e outra é a emissão do alvará. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 2 – Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2013. 

PROPOSTA N.º DAF 01_22-12: 

«O Imposto Municipal Sobre Imóveis é um imposto que incide sobre o valor patrimonial 

tributário dos prédios urbanos e rústicos. Constitui receita dos municípios a totalidade do 

imposto cobrado sobre os prédios urbanos e 50% do imposto relativo a prédios rústicos. 

Ao valor patrimonial apurado pela Direção Geral dos Impostos – nos termos do Decreto - Lei 

n.º 287/2003, de 12 de novembro, com as alterações entretanto introduzidas, nomeadamente 

as do art. 141º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento de Estado para 2012) – é 

aplicada a taxa que as Assembleias Municipais aprovem e que se situam entre 0,5% e 0,8%, 

para prédios urbanos, e 0,3% e 0,5%, para prédios urbanos já avaliados de acordo com o 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI). A taxa para prédios rústicos é fixada no 

Código, em 0,8%.  

Nos últimos anos o IMI tem sido a principal receita municipal, representando no ano económico 

de 2011 21,9% das receitas arrecadadas. 
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No quadro seguinte apresenta-se a evolução da liquidação do IMI. A liquidação efetuada num 

ano dá origem à cobrança no ano seguinte: 

 
*Previsão 

 

Fazendo a projeção da liquidação do imposto para o ano 2012, a cobrar em 2013, com 

diferentes taxas, obtêm-se os seguintes valores: 

 

No final do ano de 2012 passarão a ser tributados mais 505 prédios, até ao momento isentos.  

As projeções são efetuadas com base no valor patrimonial de 31 de dezembro de 2011 (últimos 

dados conhecidos) e apresentam um grau de incerteza considerável face ao processo de 

avaliação geral em curso. 

A diminuição das receitas municipais que se tem vindo a verificar nos últimos anos, a incerteza 

do resultado das avaliações dos prédios urbanos em curso e a necessidade de garantir uma 

receita global que assegure a continuação do serviço público prestado ao cidadão, 

impossibilitam a manutenção das taxas atualmente em vigor.  

As taxas propostas, ficando abaixo dos valores máximos permitidos, são diferenciadas, exigindo 

um maior esforço à taxa aplicada a prédios avaliados, tendo em conta a existência de uma 

cláusula de salvaguarda que garante que, no caso de, em resultado da avaliação, o valor do 

aumento ser superior a € 75, o pagamento do acréscimo seja faseado por três anos.  

Após a avaliação geral dos prédios urbanos em curso será monitorizado o resultado da atual 

deliberação. Caso se verifiquem distorções significativas entre o imposto pago por prédios 

avaliados e por prédios ainda não avaliados, ou se verifiquem aumentos individuais 

significativos de uma forma generalizada, as taxas serão reanalisadas no próximo ano 

económico.  

Ano 2009 2010
Variação 

%
2011

Variação 
%

2012 (*)
Variação 

%

Valor de 
Liquidação

9.267.904 9.135.361 -1,4% 9.511.568 4,1% 10.301.734 8,3%

Valor cobrado e 
transferido para o 

município
8.293.540 8.273.936 -0,2% 8.951.376 8,2% 8.766.577 -2,1%

Unidade:euro

Unidade: euro

Taxas
0,8% e 0,5% 

(1)
0,75% e 0,48% 

(2)
Variação                  

(3) = (2)-(1)
0,75% e 0,45% 

(4)
Variação                  

(5) = (4)-(1)
0,7% e 0,4% 

(6)
Variação                  

(7) = (6)-(1)
Valor de liquidação 
para os prédios já 

tributados
12.465.098,16 11.846.994,12 -618.104,04 11.434.924,76 -1.030.173,40 10.301.734,02 -2.163.364,14

Valor de liquidação 
para novos prédios 

a tributar
185.318,70 176.346,10 -8.972,60 169.386,58 -15.932,12 153.454,45 -31.864,25

Total de Liquidação 12.650.416,86 12.023.340,22 -627.076,64 11.604.311,34 -1.046.105,52 10.455.188,47 -2.195.228,39
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Assim, nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 64 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pela Lei nº 5- A/02, de 11 de janeiro, e nos termos do art.º 112 º do DL nº 287/2003, 

de 12 de novembro, propõe-se que a Câmara Municipal aprove submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal as seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano 2012, 

com cobrança no ano 2013: 

1.  Prédios urbanos: 0,75% 

Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,48% 

 
2. Nos termos do nº 3 do art.º 112 do CIMI que as taxas previstas no nº 1, da presente 

deliberação sejam elevadas ao triplo, nos casos de prédios urbanos que se encontrem 

devolutos há mais de um ano e de prédios em ruínas, em toda a área do município.» 

Sobre a proposta de Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxa a aplicar em 2013 

numerada DAF 01_22-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que para se documentar sobre os impactos da 

sua decisão, consultou a repartição de finanças, para se informar sobre o universo dos prédios 

do concelho de palmela – quantos estão avaliados e quantos estão por avaliar. Em novembro 

de 2011, data da reunião em que foram discutidas as taxas do IMI o ano passado, havia uma 

contenda entre qual era de facto o universo dos prédios – os números variavam entre os 35 

500 e os 71 000. Relativamente aos prédios avaliados nos termos do CIMI, o ano passado os 

números variavam entre os 12 909 e os 17 000, este ano os dados fornecidos relativamente 

aos prédios avaliados apontam para os 6.456 que ou somam aos 12 909 ou aos 17 000. Cita 

que este é um imposto muito significativo naquilo que são as receitas arrecadadas para a 

câmara municipal, pelo que não se pode ser imprudente a fazer projeções, apesar de a 

proposta admitir distorções. Em 2012 para cobrança do IMI de 2011, as taxas aprovadas para 

Palmela foram de 0.4% - teto máximo no intervalo previsto entre 0.2 e 0.4 para prédios 

urbanos já avaliados nos termos do CIMI e para os prédios urbanos não avaliados nos termos 

do CIMI foi proposto e aprovada a taxa de 0.7 - teto máximo no intervalo previsto entre 0.4 e 

0.7. Refere que há um reconhecimento que as taxas, este ano, deveriam ser reduzidas, até 

porque uma das razões aduzidas para não se recorrer ao PAEL é que esse recurso obrigaria a 

aplicação de taxas e tarifas pelo seu valor máximo, o que seria um atentado às questões da 

autonomia financeira. Cita que como não são conhecidos dados concretos referentes aos 

prédios avaliados nos termos do CIMI, e como não estão identificados os prédios devolutos há 

mais de um ano e em ruinas, na área do município, não se consegue perceber o impacto da 

receita. Refere que esta autarquia sempre sustentou um discurso contra a austeridade, o 

aumento de impostos e contra a agressão das condições de vida dos portugueses pelo que 

considera inaceitável que a câmara municipal, maioria CDU, à semelhança do que faz o 

governo, proponha aumentar este ano a taxa do IMI para 0.48 mais 0.08 que no ano anterior e 

para 0.75. Considera que qualquer decisão deverá, em primeiro lugar, ter em conta as pessoas 
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e não os partidos políticos e que é insustentável serem as famílias e quem trabalha a arcar com 

o aumento de impostos em nome da receita municipal. Termina solicitando que esta proposta 

seja alterada de modo a manter as taxas de 0.4 e de 0.7 do ano anterior. 

A Sr.ª Presidente refere que aquilo que obriga ao aumento das taxas é o comportamento 

incerto desta receita. Recorda que a autarquia tem tido algumas dificuldades e sempre que 

existe alguma alteração, os valores ficam muito incertos. Informa que a Senhora vereadora 

Adilia Candeias representou a Câmara Municipal na utima reunião da Junta Metropolitana de 

Lisboa, onde foi decidido que se deveria obter, em 1º lugar, as informações sobre o que é que 

existe para receber em termos de IMI, qual o número de prédios avaliados e quais as 

espectativas relativamente a essa avaliação. Não considera credível que se consiga cumprir o 

objetivo de avaliar 100% dos prédios durante o próximo ano porque a informação que dispõe é 

completamente diferente, mesmo com todas as indefinições existentes, na medida em que os 

cálculos das finanças não são rigorosos e definitivos. Informa que os cálculos iniciais das 

finanças apontam para um número de prédio de 23 813. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que os dados fornecidos pelos Serviços de Avaliação da 

Autoridade Tributária, em janeiro de 2012, apontam para um número de prédios a serem 

reavaliados na ordem dos 25 625 embora este número tenha vindo a revelar-se, por diversas 

razões, pouco rigoroso e nunca definitivo. A Direção de Finanças de Setúbal notificou a Câmara 

Municipal, em outubro, referindo que o número de prédios a serem avaliados é de 24 660, por 

outro lado, consultando os dados disponíveis e obtidos no portal das finanças, estima-se que o 

universo será de 23 813 prédios. Informa que à data existe uma taxa de 28% de concretização 

das avaliações, e por via do memorando assinado é determinado que deverá ser executado 

num ano o que estava programado ser executado em 10 anos. Refere que no Concelho de 

Palmela existem algumas particularidades, designadamente, um número significativo de 

edifícios anteriores a 1951, uma grande dispersão geográfica e na Freguesia do Poceirão e 

Marateca existem artigos matriciais que não se consegue identificar a qual destas freguesias 

pertence. Lembra que Palmela tem muitos prédios para habitação unifamiliar, dispersas no 

território, que torna mais difícil as avaliações. 

A Sr.ª Presidente refere que estes dados situam a Câmara Municipal num clima de grande 

incerteza, referente à avaliação e reavaliação de prédios. A situação da reavaliação de prédios 

está a gerar fenómenos muito diferentes: existem situações em que o mesmo edificado adquire 

valores completamente distintos, existem casos de edifícios sobreavaliados que com a nova 

reavaliação o valor reduz. Existem comportamentos muito diferentes no concelho e o resultado 

final não poderá ser aferido neste momento. Cita que todo este processo não pode ser 

desinserido do contexto das politicas macroeconómicas, designadamente, da Lei das Finanças 

Locais, da alteração no domínio das competências, do aumento de 5% da retenção do próprio 

IMI e da redução das transferências do Estado. Mesmo com todos estes pressupostos, que 

dificultam o desempenho das autarquias, no exercício das suas competências, não foi proposto 
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a aplicação das taxas máximas de IMI, ao contrário do que deliberaram outras autarquias. Se 

fosse aplicado o valor máximo, o erário público continuaria a beneficiar de um aumento 

significativo das receitas, para as aplicar no serviço público que exerce diariamente. Cita que 

foram aplicados valores considerados de emergência para o desempenho das funções 

municipais. Compreende a posição politica dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, que 

se deveria traduzir numa opção politica de fundo porque o PS teve oportunidade, em sede de 

Orçamento de Estado, de se pronunciar e de se manifestar contra, mas optou pela abstenção 

que de alguma maneira viabilizou as opções do Governo, a CDU critica as politicas centrais e as 

politicas macroeconómicas por isso votou contra o Orçamento de Estado. O Município está a 

propor um valor abaixo dos limites máximos que são de 0,5 e 0,8. Recorda que a Câmara 

Municipal desenvolve políticas concretas que minimizam os encargos das famílias na sua vida 

quotidiana, designadamente, nas águas existe um tarifário que apresenta condições especiais 

para as famílias em situação de maior carência; na derrama existe um beneficio relativamente 

às empresas em determinada condição; no IMI existe um favorecimento em relação aos 

territórios mais desfavorecidos como o Centro Histórico de Palmela, a freguesia de Marateca e a 

do Poceirão; os imóveis no centro histórico que se encontram arrendados têm uma redução na 

taxa; para obras de requalificação e conservação de edifícios, também no centro histórico, 

existe uma redução de 60% na taxa a cobrar e existem taxas penalizadoras para os edifícios 

devolutos. Refere que apesar do município não aplicar as taxas mais reduzidas, não deixa de 

atender a medidas concretas que beneficiam os cidadãos, como por exemplo o transporte 

escolar, medidas essas que são realizadas através do erário público que por sua vez é 

financiado pelas taxas e tarifas recebidas. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho compreende que as autarquias, como qualquer serviço 

público, presta esse serviço recorrendo às receitas, contudo, não é justo pedir às famílias que 

paguem mais 0,08, pelo que, a proposta do Partido Socialista é manter as taxas aplicadas no 

ano anterior. A situação que se vive pode ser considerada de calamidade e a manter-se o nível 

de exigência às famílias poderá haver um colapso, causado pelo não pagamento do imposto e a 

não cobrança da receita. Os valores incluídos nos quadros financeiros podem não se verificar. 

Refere que como a Senhora Presidente mencionou existem muitas câmaras municipais que 

aplicam os valores máximos, mas também existem as que estão a reduzir as taxas, por estarem 

preocupadas com a situação financeira das famílias. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias menciona que a matriz ideológica que cada um dos 

presentes defende, sem procurar encontrar culpados, merece mais discussão neste momento. 

Tal como os Senhores vereadores do PS, não lhe agrada solicitar às famílias, que vão estar em 

colapso, mais sacrifícios. Refere que existe um concelho para gerir e não foi aplicado o teto 

máximo das taxas. Esclarece que a matriz ideológica que defende se baseia numa política que 

pretende a renegociação da dívida pública, dos prazos, dos juros e dos montantes, para 

garantir que os encargos anuais sejam compatíveis com as possibilidades do país e desta forma 
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canalizar recursos para fomentar o crescimento económico e o desenvolvimento do país. 

Defende como prioridade a criação de emprego com direitos e um código do trabalho que 

aposte nos salários, nas reformas, nas pensões, que valorize as prestações sociais e uma 

política no plano fiscal que tribute quem muito lucra e que combata a fraude a evasão fiscal e 

ao mesmo tempo alivie o rendimento do trabalho das pequenas empresas. Refere que não tem 

problemas em defender a sua matriz ideológica e que gostaria que o poder local democrático 

fosse respeitado. Termina referindo que não é o aumento de 0.08 que irá fazer a grande 

diferença para as grandes dificuldades que as famílias estão a viver neste momento. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que saiu desta discussão desiludido, devido à 

ausência de dados. Questiona quais os prédios urbanos que se encontram devolutos e qual é a 

verba transferida para o município, afeta ao IMI, anualmente. Cita que se torna complicado, 

quando não existem dados objetivos, defender esta proposta, principalmente quando se critica 

os aumentos de impostos e a redução dos rendimentos. É inaceitável que à data de hoje ainda 

não haja a noção exata dos prédios avaliados. 

A Sr.ª Presidente refere que os números contêm a relatividade mencionada pelo Senhor 

vereador Álvaro Amaro. A informação que as finanças dispõem e os cálculos realizados pelo 

município apontam para os 39 452 prédios, estarão por avaliar 23 813. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que relativamente aos prédios devolutos, foi aprovada, 

no ano anterior, uma medida que passou a integrar o regulamento municipal de taxas. Haverá 

um agravamento ou benefício, para determinadas zonas do concelho, devidamente mapeadas, 

com base no levantamento dos prédios em ruinas e do seu estado de conservação. 

Paralelamente ao agravamento, foi facultado um conjunto de incentivos para a renovação e 

reabilitação urbana desses prédios. Sobre os prédios devolutos foi encetado o processo com 

muito rigor, contudo existem enormes dificuldades, porque foram solicitados dados referentes a 

contratos de fornecimentos de energia elétrica à EDP, para serem cruzados com os contratos 

de abastecimento de água, e essa informação foi negada, apresentando como fundamento 

questões de sigilo. Foi pedido parecer jurídico sobre a posição tomada pela EDP. No que diz 

respeito aos prédios devolutos, trata-se de uma realidade muito flutuante – rapidamente uma 

casa desocupada se ocupa, para daí a algum tempo voltar a estar desocupada. Relativamente 

aos prédios em ruinas, cuja contagem depende apenas da administração autárquica, foi 

realizado um conjunto de notificações. É difícil situar os proprietários e durante este ano apenas 

13 notificações produziram efeito. Apenas se pode declarar um prédio em ruínas depois da 

notificação ter produzido efeitos, seja notificação postal ou por edital e aguardar o tempo de 

audiência prévia, só a partir desse momento é que estão reunidas as condições para inserir 

estes prédios no portal das finanças para que sejam sujeitos ao respetivo agravamento de 

taxas. Foram identificados 13 prédios devolutos, sendo que os proprietários têm a hipótese de 

reabilitar o prédio, ficando isentos, ou não reabilitam e sofrem um agravamento. Muitos 

proprietários estão a solicitar licenças de demolição e o prédio deixa de ser tributado. Declara 
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que está dececionado com parte desta discussão e com alguns argumentos aduzidos pelos 

Senhores Vereadores do PS. Quando se menciona esta matéria está-se a falar de proprietários, 

se há incongruência no discurso sobre austeridade, medidas, impostos, tributação é da parte 

dos Senhores vereadores do PS, que alteram a sua opinião consoante estão no Governo ou na 

oposição. Informa que um município vizinho, com liderança do Partido Socialista, optou por 

taxas superiores. Da listagem dos prédios avaliados existe um conjunto, muito significativo, em 

particular na freguesia da Quinta do Anjo, que estão a ser avaliados com valores muito abaixo 

da avaliação atual. Refere que desconhece se o município irá atingir o nível de receita que 

atingiu no passado ano.   

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere que não privilegia este foro como um foro de 

combate político e que quando se está na oposição é fácil ter determinado tipo de discursos, 

pelo que tem sido fácil para o Partido Comunista não ter que tomar decisões em termos 

nacionais ao longo dos últimos 40 anos. Cita que o que está em discussão não é relacionado 

com os grandes proprietários ou com latifundiários, é referente a pessoas da classe média e 

média baixa que compraram casa e que atualmente se encontram numa situação económica 

difícil. Enuncia que todos, incluindo o Parido Comunista, têm saudades das várias vertentes do 

estado social, introduzidas pelo Partido Socialista, designadamente, a escola pública, a saúde e 

os direitos sociais. Refere que houve discussões de forma, relativamente ao código do trabalho, 

mas o que se está a destruir são as conquistas de modelos de estado social conseguidas pelo 

Partido Socialista. Refere que o Partido Comunista tem muita responsabilidade sobre a situação 

politica que atualmente se verifica, porque aquando da apresentação do PEC IV, ao lado do 

CDS-PP, votaram para a queda do governo do PS 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que não foi o Partido Comunista Português que 

conduziu a que o Governo do primeiro-ministro José Sócrates caísse, foi este que abandonou o 

país, quando tinha oportunidade de encontrar outras soluções. Cita que é evidente que a 

receita do IMI é uma das receitas que o município não pode abdicar, na conjuntura muito difícil 

que se vive e que tem conduzido a uma perda da receita nos últimos anos e com tendência a 

agravar-se. Recorda que no ano de 2002 a derrama apurou perto de 8,5 milhões de euros e no 

ano de 2011 apurou apenas 2,5 milhões. No que se refere ao IMI foram arrecadados 5 milhões 

de euros, no ano de 2011 - esta receita caiu para metade. No mandato 2002/2005 foi 

arrecadado, ao nível dos impostos diretos, pela câmara municipal, 90,4 milhões de euros; no 

mandato de 2006/2009 foram embolsados 78,4 milhões de euros, menos 12 milhões que no 

anterior mandato; no atual mandato estima-se receber 75,4 milhões de euros que se traduzem 

numa redução de 13 milhões de euros em relação ao anterior mandato. Neste mandato e no 

anterior estima-se perder cerca de 25 milhões de euros em impostos diretos em comparação 

com o mandato de 2002/2005. Informa que ao não aplicar a taxa do IMI nos valores máximos, 

a Câmara Municipal prescinde de 600 000€, de modo a não onerar mais as famílias. Comenta 

que fica perplexo com algumas afirmações proferidas nestas reuniões de câmara, 
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nomeadamente com a colagem do Partido Comunista Português ao governo do PSD, numa 

situação que é difícil, quer para as famílias, quer para as empresas e para as autarquias. Fica-se 

com a sensação de que não houve qualquer responsabilidade política do PS que contribuísse 

para a situação que hoje se vive. Informa que houve uma alteração do mecanismo de cálculo 

da derrama, que se traduziu numa perda de mais de 40% do valor que se alcançava. Esta 

alteração foi uma opção política do PS e conduziu à situação que hoje as autarquias enfrentam 

e que as obriga a utilizar os recursos disponíveis para continuar a desenvolver o trabalho de 

serviço às populações. 

A Sr.ª Presidente refere que a alteração da derrama entrou em vigor em 2007 sendo uma 

medida do Partido Socialista. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que não se pode comparar os valores de 

2002 com os valores de 2006, a comparação deverá ser realizada com valores anteriores a esta 

data. 

A Sr.ª Presidente refere que se está a comparar mandatos e esclarece que os números foram 

somados por mandato e concluiu-se que do 1º para o 2º mandato perdeu-se 12 milhões de 

euros de receita do IMI. Nos últimos dois mandatos perderam-se 25 milhões de euros. Cita que 

não é o PCP o responsável por estas opções que resultam das políticas nacionais.  

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a divida pública no ano de 1999 era de 60 milhões de 

euros e atualmente é de 180 milhões de euros – período em que o PCP não esteve no Governo. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho cita que a resposta à queda da receita, não é o 

aumento dos impostos e dá como exemplo a subida do IVA de 13 para 23% que levou à 

diminuição da receita. Questiona porque se vai aumentar a taxa de IMI com base no argumento 

de perda de receita o que considera um contrassenso ideológico e perigoso. 

A Sr.ª Presidente informa que não se faz esta opção com satisfação e que não é uma opção 

que esteja de acordo com a matriz ideológica, nem com a convicção, sobre aquilo que de facto 

resulta para o desenvolvimento local. O que resulta em prol do desenvolvimento local é o 

investimento nos equipamentos, na promoção das atividades económicas e na qualidade de 

vida das pessoas. Considera que alguns bens devem ser gratuitos, ou tendencialmente 

gratuitos, designadamente, encargos com a educação durante o período da escolaridade 

obrigatória. As fórmulas como estão calculadas as taxas e tarifas das autarquias, não 

contemplam as opções de fundo da Câmara Municipal de Palmela, deveria existir uma 

repartição de impostos, a partir dos impostos nacionais, e as verbas deveriam ser transferidas 

para as populações, em função de indicadores como os habitantes, as características do 

território e a interioridade. Refere que não é sua matriz ideológica somar encargos às famílias 

com os respetivos impostos municipais. Não existe uma equidade para com os cidadãos, porque 

o valor do imposto depende da opção tomada por cada município. Cita que a liberdade do 

município está em aplicar o intervalo de taxas que se encontra definido, e que em função do 



Ata n.º 22/2012 

Reunião ordinária de 19 de novembro de 2012 

 

17 

 

contexto concreto que se está a viver, estas foram aplicadas para a sobrevivência do município 

e não para continuar a potenciar o desenvolvimento do mesmo. Há que cumprir o que a lei 

defende, nomeadamente, o transporte e refeições escolares, recolher o lixo e assegurar uma 

série de funções básicas no território que só poderão ser asseguradas com os valores obtidos 

pelas receitas. Refere que a maior penalização para as famílias é a perde de emprego e a 

redução dos vencimentos, assim como, o aumento do IRS e do IVA. Relativamente ao IMI 

haverá casos em que haverá uma redução do valor, existem edifícios novos que estavam 

sobreavaliados, havendo por isso uma redução na avaliação e consequentemente uma redução 

no pagamento do IMI sendo ainda desconhecido o efeito que esta alteração vai ter no universo 

do pagamento final do IMI. Para os edifícios que estavam avaliados com um valor mais real, os 

seus proprietários, também irão pagar significativamente menos: a taxa de avaliação inicial 

passa de 7% para uma taxa de reavaliação de 4% – perante o mesmo valor do prédio incide 

uma taxa completamente diferente. O pior cenário acontece para os edifícios muito antigos ou 

para os edifícios subavaliados, contudo, existe a cláusula de salvaguarda, prevista pela lei, para 

as situações em que o aumento é superior a 75€ - será permitido diluir esse pagamento 

durante os próximos 3 anos. Informa que ainda é desconhecido o significado que estas 

alterações trarão ao município, não por inércia do municípios mas devido ao objetivo que foi 

atribuído para o país e que não está a ser cumprido. Termina referindo que há diferenças entre 

os municípios, que estão relacionadas com a avaliação que cada um faz da sua realidade 

concreta. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com o voto 

contra dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. Aprovado em 

minuta. 

 

PONTO 3 – Derrama – Taxa a aplicar em 2013. 

PROPOSTA N.º DAF 02_22-12: 

«Os municípios podem lançar, nos termos do artigo 14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro (Lei 

das Finanças Locais), uma Derrama sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), até ao 

limite de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento, que corresponda à proporção do 

rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos que exerçam, a título principal, 

uma atividade comercial, industrial ou agrícola. A taxa poderá ser reduzida para os sujeitos 

passivos que tenham tido, no ano anterior, um volume de negócios que não ultrapasse 

150.000€. 

Como reconhecimento da importância das micro e pequenas empresas para o tecido económico 

e social nacional e particularmente local, enquanto geradoras de emprego, a autarquia tem 

aprovado, nos últimos anos, uma taxa mais baixa de Derrama sobre o IRC, para empresas com 
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um volume de negócio inferior a 150 mil euros, propondo-se, para o próximo reforçar esta 

política, passando a taxa de 1% para 0,5%. 

No município de Palmela a receita proveniente da Derrama sobre o IRC tem tido o seguinte 

comportamento no orçamento municipal:  

 
(*) Previsão 

 
Assim, nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada 

pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, e do art.º 14 da Lei 2/2007, de 15 de janeiro, propõe-se 

que a Câmara Municipal aprove submeter à deliberação da Assembleia Municipal, o lançamento 

de uma Derrama sobre o lucro tributável do ano de 2012, a ser cobrada durante o ano de 

2013, a que venham a estar sujeitas as pessoas coletivas com rendimentos gerados na área do 

nosso município, de acordo com as seguintes taxas: 

- Empresas com volume de negócios que ultrapasse 150.000€ - 1,5%; 
 

- Empresas com um volume de negócios que não ultrapasse 150.000 € - 0,5%.» 

Sobre a proposta de Derrama – Taxa a aplicar em 2013 numerada DAF 02_22-12 

intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que as propostas da Derrama e do IMI, que 

recebeu, é igual à remetida aos senhores jornalistas. Questiona qual é a percentagem para as 

empresas que têm menos de 150 000€ de lucro no ano 2012? 

A Sr.ª Presidente informa que em relação ao número de empresas existe uma alteração 

significativa, existiam no ano de 2010, 683 empresas acima dos 150 000€ de volume de 

negócios e atualmente existem 476. Em relação às empresas com um volume de negócios 

inferior a 150 000€, no ano de 2010 existiam 1267 e atualmente existem 462. Em números 

globais, em 2010 existiam 1950 empresas e em 2011 existem 938 – número de empresas sobre 

as quais incide este imposto. Em relação às empresas com um volume de negócios superior, no 

ano de 2011 verificou-se um lucro tributável de 171 618 000€, no caso das empresas com um 

volume de negócios inferior verificou-se um lucro tributável de 3 977 000€. Estes dados 

revelam que o valor das pequenas empresas reduziu, relativamente ao ano anterior, mas o 

valor tributável das grandes empresas aumentou, relativamente ao ano anterior, o que significa 

que as maiores empresas mantiveram o lucro no ano de 2011. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que face aos números apresentados, esta 

proposta, é uma proposta de charme. 

Unidade:euro

Ano 2009 2010 2011 2012 (*)

Valor cobrado e 
transferido para o 

município
2.947.976 1.815.467 2.357.515 2.993.000
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A Sr.ª Presidente refere que é uma proposta que beneficia as pequenas empresas que são as 

que apresentam uma redução do lucro tributável. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que são menos de 5% dos 171 milhões, são 

os 3 900 000€. 

A Sr.ª Presidente refere que se está a falar de metade das empresas que apresentam lucro 

no concelho de Palmela. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa questiona que factos é que se alteraram para que se 

diminuísse a taxa das pequenas e médias empresas quando foi dito pela Senhora presidente o 

seguinte: “os dados apresentados, no quadro da receita proveniente da derrama sobre o IRC 

demonstra que o município não se encontra numa situação tão positiva que possa isentar ou 

reduzir a taxa municipal das empresas que têm lucro”. 

A Sr.ª Presidente cita que o que se alterou foi a situação económica, o nível de desemprego e 

a diminuição dos postos de trabalho e é por estes motivos que se pretende dar um incentivo, 

com algum significado para a contabilidade das pequenas e médias empresas, que é reduzir a 

taxa da derrama de 1% para 0,5%. Informa que este imposto, até à data, se encontra 

estabilizado, sem novas variações ao contrário do que se passa no IMI, que apenas para o ano 

seguinte haverá condições de estabilizar uma verdadeira opção relativamente às suas taxas. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa relata que esta é uma opção política, que vem servir 

as pequenas e médias empresas e que em termos daquilo que é a receita da câmara é ínfimo - 

o que o município deixa de receber com a alteração da taxa de 1% para 0,5% é mínimo. Cita 

que aceita o argumento do desemprego, apresentado pela Senhora Presidente. Refere que a 

proposta está conforme aquilo que ele próprio tem vindo a apresentar, desde o ano de 2010, 

contudo, gostaria de ter uma noção mais exata de quem são os beneficiários desta medida 

porque se apercebe que é um pequeno leque de aproximadamente 462 empresas. 

A Sr.ª Presidente refere que são 462 empresas de um universo de 938 - 476 com volume de 

negócios superior a 150 000€ e 462 com volume de negócios inferior a 150 000€. Esta redução 

aplica-se a 462 empresas que são metade das empresas que apresentam lucro. Informa que 

para estes dados apenas foram consideradas as empresas que obtém lucro e que não é 

relevante para a discussão o número de empresas existentes no Concelho. Termina referindo 

que esta não é uma medida insipiente. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa cita que desde o ano de 2010 tem apresentado 

propostas no sentido de diminuir a taxa da derrama, para as pequenas e médias empresas para 

que sejam, de algum modo, protegidas. Refere que estas 462 empresas apuram um lucro 

aproximado de 3 milhões de euros, pelo que, 0,5% destes 3 milhões não é muito significativo 

para cada uma delas, mas é um sinal importante que a Câmara Municipal proporciona para que 

as mesmas possam continuar a laborar. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta:  

PONTO 4 – Projeto de Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_22-12. 

«O Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela, que vigora desde 2 de maio de 1990, 

estabelece um conjunto de regras para a denominação das ruas e numeração de polícia, 

encontrando-se, no entanto, desatualizado face aos novos desafios decorrentes do 

desenvolvimento urbanístico e expansão demográfica do território. 

O uso generalizado de novas tecnologias pelos vários intervenientes no espaço público e 

setores da economia e sociedade, nomeadamente de sistemas de informação geográfica, 

contribuem também de forma decisiva para que a toponímia assuma maior relevância, 

enquanto referência comum. 

Considerando que é competência da Câmara Municipal estabelecer a denominação das ruas e 

praças das povoações, bem como as regras da numeração dos edifícios, nos termos alínea v) 

do n.º 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, com a redação introduzida pela Lei 

5-A/2002 de 11 de janeiro, o presente projeto de regulamento visa assim a definição de um 

conjunto de normas claras, atuais e objetivas, que permitam disciplinar procedimentos e 

critérios, de forma a contribuir para uma gestão mais otimizada e expedita da toponímia e 

numeração de polícia. 

Nos termos do art.º 117º do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 442/91 de 15 de novembro, foi o projeto de regulamento submetido a audiência prévia das 

seguintes entidades: 

- Assembleia Municipal de Palmela; 

- Junta de Freguesia de Palmela; 

- Junta de Freguesia de Pinhal Novo; 

- Junta de Freguesia de Quinta do Anjo; 

- Junta de Freguesia de Marateca; 
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- Junta de Freguesia de Poceirão; 

- Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela; 

- CTT. 

Foi igualmente promovida consulta aos serviços da CMP que intervêm no espaço público e/ou 

cuja atuação poderá ser influenciada pelas disposições do regulamento, bem como submetido a 

apreciação jurídica. 

Recolhidos os devidos contributos e efetuada a revisão do documento, foi o projeto de 

regulamento submetido a prévia apreciação da Comissão de Toponímia, merecendo parecer 

favorável em reunião realizada a 8 de novembro de 2012. 

Assim, e nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 112º e 241º da Constituição da República 

Portuguesa conjugados com a alínea v) do nº 1 e a) do nº 6 do artigo 64º e da alínea a) do n.º 

2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, com a redação introduzida pela Lei 5-

A/2002 de 11 de janeiro, propõe-se que se delibere: 

- A aprovação pela Câmara Municipal de Palmela do presente projeto de regulamento 

municipal; 

- A sujeição do mesmo a discussão pública, nos termos do disposto no artigo 118.º do Código 

de Procedimento Administrativo, sendo para o efeito publicado no Diário da República, 2.ª 

série; 

- E, caso não ocorram alterações ao texto final regulamentar em resultado da apreciação 

pública, considere esta Câmara Municipal desde logo aprovado o “Regulamento de Toponímia 

do Concelho de Palmela”, para efeitos da sua aprovação final por deliberação da Assembleia 

Municipal de Palmela.» 

Sobre a proposta de Projeto de Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela 

numerada DAU_DLA 01_22-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que existia um regulamento de 1990 que não 

servia as intenções do município nesta fase, por estar desatualizado face aos novos desafios, 

decorrentes do desenvolvimento urbanístico e expansão demográfica do território, pelo que não 

percebe qual a razão de não ter sido atualizado anteriormente. Refere que o termo aceiro não 

pode ser utilizado indiscriminadamente, porque um aceiro é um terreno desbastado, em volta 

das herdades e das matas, para impedir comunicação de incêndios, o termo a utilizar deverá 

ser caminho rural. Refere a existência de algumas incongruências – as Juntas de freguesia 

propõem os nomes, a comissão de toponímia aprova e a câmara delibera. A Câmara Municipal 

poderá alterar o que já está executado, se as juntas de freguesia o propuserem, se a comissão 

concordar e se a Câmara Municipal o deliberar – Artigo 10º. Cita o artigo 14º que exige que, 

aquando da concretização das novas urbanizações, sejam colocados os topónimos, cujas 
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placas, em muitas ocasiões são vandalizadas pelo que se afigura difícil de substanciar, no 

terreno, esta exigência, como aconteceu na Urbanização de Val’Flores. Em relação à 

nomenclatura, forma e design dos números de polícia, no concelho de Palmela existem de 

todos os tipos, questiona como se irão uniformizar. Questiona ainda se relativamente às ruas 

que têm o mesmo topónimo se este será substituído. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que é preferível existirem normas claras, do que algo 

que permita a discricionariedade, seja da administração, seja de quem tem de instruir um 

processo ou fazer um parecer sobre o mesmo. É objetivo regular o conjunto de normas, 

competências, direitos e deveres, até dos próprios particulares e proprietários, que 

frequentemente têm de autorizar a colocação de placas toponímicas na sua propriedade. 

Importa haver um regulamento atualizado e que dê resposta ao conjunto de pequenos 

conflitos, com que a Câmara Municipal se depara e deverão existir instrumentos que se possam 

aplicar, para responder às questões que se colocam diariamente. Informa que se mantém a 

designação de aceiro, na toponímia, por uma questão de fidelidade à origem dos mesmos. Dá 

como exemplo o Aceiro José Camarinho que atualmente tem perfil de caminho municipal, 

devidamente asfaltado e com valetas, mas entendeu o município aceitar a manutenção da 

designação de Aceiro José Camarinho por uma questão de identidade e respeito pela história 

local. Na toponímia existem muitos antropónimos dos indivíduos que cederam os terrenos para 

os aceiros. Relativamente ao artigo 10º informa que não se pode retirar esta referência porque 

é uma competência atribuída ao município – poder alterar os topónimos existentes por motivos 

de: reconversão urbanística; topónimos considerados inoportunos, iguais ou semelhantes; 

razões de natureza histórica ou sócio cultural. Além das Juntas de Freguesia, também existem 

outros proponentes, nomeadamente o Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela, a Câmara 

Municipal e a Assembleia Municipal. Refere que as Juntas de Freguesia têm uma atitude muito 

pró ativa nesta matéria, por via da delegação de competências na conservação e manutenção 

das placas. No exemplo mencionado pelo Senhor vereador José Carlos de Sousa – Urbanização 

Val’Flores, atualmente o promotor é a Câmara Municipal, sendo sua responsabilidade terminar 

as infraestruturas e a colocação da toponímia. De modo a não serem vandalizadas é desejável 

que as placas sejam colocadas nas paredes dos edifícios. Relativamente ao número de polícia 

deverá existir um modelo e uma tentativa de uniformização, contudo o que já está afixado não 

será alterado. No futuro e nos novos espaços urbanos haverá a necessidade de uniformizar, 

para que exista alguma coerência e por esse motivo foram dadas referências das dimensões, 

cores e mancha. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 
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V – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUAIS: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 5 – Consumo anormal de água – Redução das tarifas de saneamento 

(componentes ARD e RSU). Requerente: Casa Agrícola JCFM, Lda. – 

Instalação 38600. 

PROPOSTA N.º DAI_DAAR 01_22-12: 

«Através de requerimento registado em 10/10/2012 sob o nº 28862, a firma Casa Agrícola 

JCFM, Lda., com local de consumo sito na rua 5 de Outubro, nº 164, em Quinta do Anjo, 

solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na fatura de água nº 40127202, emitida 

em 24 de setembro de 2012. A referida fatura tem um valor de 446,37 € (quatrocentos e 

quarenta e seis euros e trinta e sete cêntimos), a que corresponde um consumo de 244 m3 de 

água, motivado por uma rotura na canalização predial. 

Estabelece o nº 3 do Artigo 11º. do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas que “a entidade gestora não assume 

qualquer responsabilidade por danos motivados por roturas nas canalizações das redes 

prediais”, pelo que sobre o volume registado é devida a respetiva tarifa de abastecimento. 

Porém, considerando que: 

- o consumo anormal de água naquele período foi proveniente de causas fortuitas e 

involuntárias; 

- a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através do consumo de água 

efetuado pelo munícipe, desdobrando-se numa percentagem para a recolha e tratamento de 

resíduos sólidos e outra para a receção de águas residuais domésticas;  

- de acordo com parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir sobre este 

consumo, por este não ter contribuído nem para o acréscimo no caudal na rede de drenagem 

de águas residuais nem para o acréscimo na produção de RSU’s. 

Assim, e conforme estabelece a alínea j) do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de 

setembro, na redação dada pela Lei 5-A/02, de 11 de janeiro, conjugada com o disposto no n.º 

1, do art.º 16.º, da Lei 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças Locais, propõe-se a 

fixação do montante das tarifas de saneamento (componentes ARDom’s e RSU’s) de acordo 
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com a média de consumo verificado entre as leituras de 21/03 e 29/05/2012, correspondente a 

24 m3/mês, de que resultará uma redução da fatura de água nº 40127202 no valor de  118,68 

€ (cento e dezoito euros e sessenta e oito cêntimos), conforme cálculo que se discrimina no 

quadro seguinte: 

Descrição Valor das 
Faturas 

(€) 

Redução 

(€) 

Valor a pagar 
pelo Cliente 

(€) 

Tarifa da Água 258,26  258,26 

Tarifa de Saneamento 158,70 118,68 40,02 

Outros 29,41  29,41 

Total 446,37               327,69.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa, que 

apresentam declaração de voto. Aprovado em minuta. 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se, por continuarem a 

entender que, sendo a água um bem valioso e não renovável, os consumos exagerados e não 

úteis, da mesma, devem ser penalizados, no sentido de incentivar os responsáveis – entidade 

gestora ou particular – a corrigir as causas na origem dos respetivos problemas. 

No caso vertente a empresa dispõe de rede de saneamento e seria penalizado na taxa dos 

resíduos sólidos, indexada ao consumo de água, conforme Regulamento Municipal. A não 

cobrança da referida taxa consubstancia uma filosofia com a qual discordam, razão do seu 

voto.” 

 

VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 6 – Tabela de Tarifas e Preços - atualização. 

PROPOSTA N.º DAF 03_22-12: 

«Nos termos do art. 5º do Regulamento de Aplicação e Cobrança da Tabela de Tarifas e Preços 

do município de Palmela os valores da tabela são atualizados anualmente de acordo com o 

último índice de inflação publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Para 

cumprimento do disposto no referido artigo propõe-se que todas as tarifas e preços constantes 

na tabela, com exceção das referidas no nº 2, 3 e 4 do art. 2º, sejam atualizadas à taxa de 
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3,26%, correspondente à variação média anual publicada pelo INE, com referência ao mês de 

setembro. 

Relativamente às tarifas constantes no nº 2, 3 e 4 do art. 2º (água, águas residuais domésticas 

e resíduos sólidos), a atualização proposta fundamenta-se na informação técnica que se anexa 

à presente proposta e que, no essencial, tem por base as recomendações sobre tarifários e 

critérios de cálculo da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). 

Contudo, não acompanha essas recomendações para alguns valores de referência das tarifas 

indicadas, uma vez que a aplicação integral das mesmas introduziria aumentos incomportáveis 

para a generalidade dos utilizadores. 

Assim, nos termos do art.º 16 da Lei 2/2007, de 15 de janeiro e da alínea j) do n.º 1 do art.º 

64º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, propõe-se a aprovação da Tabela de Tarifas e 

Preços do município de Palmela que se anexa e faz parte integrante da presente proposta.» 

Sobre a proposta de Tabela de Tarifas e Preços - atualização numerada DAF 03_22-

12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que se está perante um aumento, de acordo 

com a inflação e considera delicado aumentar sistematicamente as tarifas da autarquia que 

oneram os munícipes. Cita que a Câmara ignora as dificuldades financeiras dos munícipes e 

que, sem matriz ideológica, aplica o aumento de 3,26% de acordo com a inflação. Expõe que 

se está perante algo muito grave, no que diz respeito ao aumento do valor de despejo das 

fossas das águas residuais domésticas de 5,16€ para 5,33€, num momento em que se verifica a 

diminuição significativa dos m3 de despejo de fossas e em que se vive uma crise financeira. 

Solicita que se repense esta situação porque não se pode aplicar aumentos apenas porque os 

regulamentos assim o determinam, há que ter em linha de conta os condicionalismos e os 

fatores que determinaram a tomada de posição, num determinado momento e que atualmente 

se alteraram. Refere que a autarquia é uma entidade sem fins lucrativos, os seus impostos 

deverão servir para melhorar as condições dos munícipes e que com o aumentar dos impostos, 

os índices de eficácia e eficiência junto dos munícipes diminuem, de ano para ano, sendo 

prestado um serviço aquém do desejado. Cita que para manter a estrutura que é a autarquia, 

realizam-se constantes aumentos de preços, a cobrar aos munícipes, designadamente, a água, 

as fotocópias e as plantas. Termina referindo que quer esta proposta, quer a proposta do IMI, 

são do seu desagrado porque não se pode exigir aos munícipes a sustentação da autarquia. 

Sr. Vereador Luís Miguel Calha refere que este aumento não está relacionado com águas 

residuais domésticas e resíduos sólidos. Está relacionado com um conjunto de serviços que a 

câmara presta aos munícipes e cujos valores devem ser atualizados. Informa que o papel, os 

consumíveis, a eletricidade sofreram um aumento muito superior àquele que a Câmara 

Municipal está a aplicar com base na inflação. Relativamente às atualizações propostas das 

águas, águas residuais domésticas e resíduos sólidos existe uma preocupação social, espelhada 

num conjunto de medidas que vêm plasmadas nesta proposta. 
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 O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que deverá ser seguido o princípio dos custos do 

serviço prestado, de modo a garantir a sustentabilidade, no caso das águas, da entidade 

gestora. Demonstra a opção política e ideológica de descriminação positiva dos munícipes, 

porque, apesar de, no caso das águas, todas as entidades gestoras estarem obrigadas a 

recomendações tarifárias e quem não cumprir terá penalizações, a autarquia tem a 

preocupação de não onerar os munícipes, embora seja conhecido que todas as entidades serão 

obrigadas a agravar os preços das águas, do saneamento e dos resíduos, num horizonte de 10 

a 20 anos, para dar resposta a um sistema que foi criado pelo Partido Socialista, no ano de 

2005 – a diretiva lei-quadro da água. Esta diretiva conflui, atualmente, em opções de sistemas 

multimunicipais que são insustentáveis para qualquer município. Cita que há a tentativa de 

estabelecer um paralelismo com a questão dos aumentos de impostos e confundir tarifas com 

preços de serviços, impostos ou taxas que são coisas distintas. Refere que, fruto das opções 

macro económicas, tomadas nos últimos anos, se está a viver uma situação difícil, contudo os 

cidadãos compreendem melhor um pequeno aumento dos preços de serviços que lhes são 

prestados, e que têm reflexos no local onde vivem, do que compreendem outro tipo de 

impostos e taxas, como o aumento da eletricidade, o aumento das portagens e outras que 

visam alimentar os negócios das Parcerias Público Privadas. Informa que os valores referentes a 

estes impostos, estas taxas e estas tarifas são para ser reinvestidos nos custos do serviço e dos 

sistemas, que visam prestar um serviço a nível local e são para ser reinvestidas no território. 

Em relação à questão da água, recorda que a Lei da Água estabelece que as tarifas devem 

refletir os custos do serviço prestado, de modo a garantir a sustentabilidade económica da 

entidade gestora e os custos ambientais, com o objetivo de promover o seu uso eficiente. O 

município tem feito ajustamentos na estrutura do tarifário e atualizações, considerando que, 

não obstante as recomendações da entidade reguladora e os custos do serviço serem muito 

elevados, se deve verificar nesta questão um forte grau de subsidiação. O município está a 

investir, fortemente, nos sistemas, por via de outros impostos que arrecada, o tarifário 

municipal, desde 2010 até à presente data, segue a recomendação tarifária da ERSA, no que 

diz respeito à estrutura, conceitos, criação da tarifa fixa, tarifa variável e um conjunto de outras 

discriminações, visando separar o utilizador doméstico do não-doméstico, contudo não tem 

vindo a acompanhar a recomendação tarifária, no que está relacionado com os valores mínimos 

de referência, publicados pela entidade reguladora. Informa ainda que, existe um prenúncio de 

vir a existir um valor único e uma tarifa única para todo o país e nessa conjuntura verificar-se-á 

se o Município de Palmela está ou não a subsidiar fortemente o sistema, de modo a não onerar 

a vida das famílias. Recorda que desde 2011, até à presente data, na proposta que mereceu a 

aprovação dos Senhores vereadores do PS, foi criado um conjunto de mecanismos 

compensatórios e de solidariedade, designadamente, a criação do tarifário de escalão social; o 

tarifário das famílias numerosas; o tarifário reduzido especifico para entidades de reconhecida 

utilidade pública no concelho; a descriminação positiva para as coletividades, IPSS, autarquias e 

empresa municipal. Além do conjunto das medidas atrás mencionadas, deixaram de ser 
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cobrados um conjunto de serviços auxiliares como o estabelecimento da ligação, a mudança de 

titularidade de contrato, o prolongamento de ramal até 20 metros, seja para água seja para os 

resíduos. Informa que o ramal domiciliário de água e o ramal domiciliário de resíduos 

domésticos, antigamente apresentavam um custo aproximado dos 400€ e que, atualmente, 

existe uma redução de 50%, que neste tarifário será reduzido para 25%. No próximo ano será 

reduzido para 20% e no ano seguinte desaparecerá. Cita que não se está a falar apenas de 

aumentos, mas também de incorporação de custos, que eram faturados aos munícipes e que 

deixam de ser, para passarem a fazer parte da tarifa fixa. Refere que é necessário ler o 

enquadramento legal destas questões, para se perceber o esforço que o município está a fazer 

nesta matéria. Existe um conjunto de informação que é de uma utilidade extrema e riquíssima, 

que permite perceber, de uma forma transparente e com fundamento, a necessidade de se 

proceder a estes aumentos. A entidade reguladora e a legislação sobre a água, resíduos e 

saneamento, obriga a autarquia a realizar o levantamento exaustivo do apuramento de 

resultados e os custos apurados, deverão ser refletidos nas tarifas do utilizador final. Os 

resultados obtidos apontam para um desequilíbrio financeiro, generalizado, nas 3 atividades, no 

caso do abastecimento de água, o prejuízo do município é mais elevado mas, com estes dados, 

é menos 7,69; no caso do tratamento e recolha de águas residuais domésticas o serviço é 

deficitário financeiramente em 463%; no caso da recolha de resíduos sólidos urbanos o serviço 

é deficitário em 407%. Por recomendação da entidade reguladora e da legislação deveria ser o 

utilizador final a suportar estes custos, todavia, a autarquia, sabendo que essa situação seria 

incomportável para as famílias tem tido a opção política de ir, progressivamente, adequando a 

alguns valores de referência, este desequilíbrio. Informa que os encargos anuais com a 

SIMARSUL e a AMARSUL são de 2 300 000€ e 1 100 000€, respetivamente, e que a partir do 

ano de 2013 o acréscimo da tarifa de tratamento, que passou a ser medida com caudal limpo à 

entrada de cada ETAR, vai aumentar 10%. Perante este dados não se pode deixar falir o 

sistema, há que ter uma atitude responsável para a preservação de um serviço público, com 

respostas de eficiência e qualidade. Os dois primeiros escalões dos utilizadores domésticos de 

água, onde estão incluídos cerca de 80 a 90% dos consumidores, sofrerão um aumento de 

2,5%, que é inferior à taxa de inflação prevista; para os utilizadores não-domésticos, no 1º 

escalão (generalidade do pequeno comércio e da pequenas empresas) o aumento também não 

ultrapassa os 2,5%. Manter-se-ão as discriminações positivas para as famílias numerosas, para 

os escalões sociais mais desfavorecidos, para as coletividades, para as IPSS, para as autarquias 

e para as associações. As tarifas mais agravadas irão recair nos escalões de consumo mais 

elevado e que produzem muito mais afluentes. O aumento mais considerável é na percentagem 

que vai passar a contar para o valor unitário de afluência à rede, cobrava-se para o 

saneamento e para os resíduos sólidos urbanos 30%, sobre a água que se consumia e passará 

a pagar-se 40%. Para que todos os munícipes entendam a opção política de moderação e 

progressividade, que tem em vista proteger as famílias, sem deixar que o sistema entre em 

falência, explica o seguinte: dos 100% de água utilizada numa residência o município apenas 
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está a cobrar 30% da utilização do esgoto, quando a entidade reguladora recomenda que se 

cobre 90%, porque apenas 10% é utilizada para o consumo humano, os restantes 90% são 

para banhos, sanitários e lavagens. Informa que existem municípios vizinhos que cobram a 

tarifa de tratamento, pela quantidade de água que passa no contador, o que é incorreto porque 

nem toda a água consumida é canalizada para os esgotos para ser tratada. Informa também 

que a autarquia paga à SIMARSUL, por cada metro cúbico de água tratada o valor de 0,5928€ e 

que cobra aos munícipes do 1º escalão 0,1640€ e do 2º escalão 0,2540€. Considera que a 

proposta está bem fundamentada e que permite perceber qual o posicionamento político da 

Câmara Municipal nesta matéria; não se trata de impor aumentos, perante os dados 

apresentados, há a obrigatoriedade de agravar os custos destes serviços, porém, o município 

continuar a fazê-lo paulatinamente. Conclui que o tarifário do Concelho de Palmela continua a 

ser dos mais baixos da Área Metropolitana de Lisboa e que esta atualização do tarifário é 

bastante comedida. Termina referindo que não foram as autarquias da CDU que criaram a 

Diretiva da Lei da Água nem o regime jurídico das entidades gestoras, que concebeu a noção 

de fazer refletir os custos do serviço prestado, no utilizador final. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa menciona que se a proposta da água viesse em 

separado da proposta de aumento das tarifas, eventualmente, a sua votação seria diferente. Os 

munícipes não compreendem como é que, sistematicamente, os preços cobrados pelos serviços 

aumentam. Refere que a taxa de cobrança de 40%, para os utilizadores domésticos da 

componente variável de RSU, é aplicada a todos os utilizadores, incluindo os utilizadores do 1º 

escalão que sofrerão um aumento de 2%. 

A Sr.ª Presidente cita que, falar de percentagens que traduzem cêntimos, é um enviesamento 

na discussão. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que quando se verifica um aumento das 

portagens de 0,40€ para 0,45€ considera-se um aumento brutal na ordem dos 20%. Questiona 

como é que uma empresa municipal paga a água ao preço das IPSS, e os empreendimentos e 

condomínios turísticos sofrem um aumento pouco significativo. Cita que existe uma matriz que 

lhe é difícil percecionar, pelo que a autarquia deverá ter uma postura diferente para que os 

munícipes aceitem os aumentos que estão a ser propostos. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere que os organismos públicos irão sofrer um agravamento 

de modo a compensar o aumento reduzido dos escalões mais baixos. Como os organismos 

públicos estão ligados à tutela e como é a tutela que aponta para o aumento do valor da fatura, 

serão estes organismos que serão penalizados, embora o município tenha aplicado o valor 

mínimo da ERSAR. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho questiona se isto, para o ano, se repete? 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro informa que se repetirá até se alcançar a tarifa única imposta 

pela entidade reguladora. Menciona que a pressão da tutela e da entidade reguladora para que 
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o sistema esteja rapidamente saneado financeiramente, visa certamente a concessão aos 

privados. Deverá haver condições para continuar a prolongar a rede e a substitui-la e a 

entidade reguladora e a legislação indicam que para a prossecução desses objetivos, deverão 

aplicar-se estas tarifas ou superiores. Informa o Senhor Vereador José Carlos de Sousa que 

quando houver condições lhe será fornecida a última matriz da água, que está em atualização, 

de modo a que perceba o que está em causa. É necessário, no caso dos aumentos da tarifa 

fixa, fazer um aumento progressivo, tendo em vista a renovação da rede e quando se menciona 

os valores mínimos da ERSAR, fala-se de valores do ano de 2010, pelo que, a regra seria aplicar 

aos valores de 2010 a taxa de inflação nos anos seguintes. Como o município não a aplicou, é 

justo e licito dizer-se que os munícipes de Palmela continuarão a usufruir dos serviços de água, 

saneamento e resíduos mais baratos da Área Metropolitana de Lisboa. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com o voto 

contra dos Srs. Vereadores Natividade Coelho e José Carlos de Sousa. Aprovado em 

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos Munícipes quer intervir. 

Não há intervenções. 

 

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e quarenta e cinco minutos, a Sr.ª Presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, Diretor do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


