
VALORES DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SUBSOLO

SÃO INADMISSÍVEIS NO CONCELHO DA COVILHÃ

1 – A taxa de ocupação do subsolo (TOS) que consta na fatura dos consumidores de 
gás foi abolida pela Câmara e Assembleia Municipal da Covilhã em 2013, por ação, 
entre outros, dos eleitos da CDU. 

2 – Mas os consumidores de gás continuam a pagar a TOS.  Porquê ? Porque a 
Câmara PSD/Carlos Pinto, face à decisão judicial, recebeu 3 milhões de euros e sabia 
que a empresa iria nos próximos cinco anos (de 2014 a 2018) cobrar aqueles valores 
aos clientes. 

A abolição da taxa em 2013 evitou a duplicação da mesma, ou seja, o cliente do gás 
passou a pagar uma taxa não cobrada em anos anteriores a 2013, nos anos seguintes.

A Câmara Municipal gerida pelo PSD/Carlos Pinto , encaixou uma receita não cobrada 
em anos anteriores e isentou o pagamento/anulou a receita nos cinco anos seguintes.

3 – Afirma o Presidente da Câmara (PS) na Assembleia Municipal, quando  
questionado, que, não existindo taxa aprovada pelo órgão deliberativo ( Assembleia 
Municipal), ela não existe. 

Mas o consumidor continua a pagar. Porquê ?

4 – Afirma, ainda, o Presidente da Câmara (PS), que a empresa foi condenada a pagar 
a TOS à Câmara Municipal, no valor de 3 milhões de Euros, relativa a consumos de 
anos anteriores a 2013. Ora, a Câmara Municipal recebeu ou está a receber da 
empresa o valor cobrado na TOS.

5 – Conclui-se, assim, que a empresa pagou ou está a pagar à Câmara Municipal a 
taxa de consumos anteriores a 2013, e que, não os tendo cobrado aos consumidores 
naqueles anos, quando lhe era permitido, o fez e faz nos anos seguintes (cinco anos 
após a sentença), apesar da Assembleia Municipal ter decidido pela anulação da TOS, 
desde 2013.

6 – Também se conclui, desta forma, que a Câmara Municipal da Covilhã recebeu ou 
está a receber a taxa cobrada aos clientes da Beiragás desde 2013.



7 – Se a Beiragás não cobrou nos anos que deveria ter cobrado (por isso foi condenada a 
pagar) deveria ter assumido o pagamento do valor da taxa que não cobrou. Não nos 
parece admissível que a taxa a pagar em 2017, por consumos de gás em 2017, esteja a 
dar cobertura a taxas por cobrar em anos anteriores a 2013.

8 – Também não nos parece fazer sentido que o proprietário/inquilino/cliente de 2017, 
com licença de habitabilidade e arrendamento em 2017, esteja a pagar taxa de consumos 
com incidência em anos anteriores, quando não existia qualquer relação contratual.

9 – A Lei do Orçamento de Estado (LOE) para 2017  define que: “ A taxa municipal de 
direitos de passagem e a taxa municipal de ocupação do subsolo são pagas pelas 
empresas operadoras de infraestruturas, não podendo ser refletidas na fatura dos 
consumidores”.

10 – De acordo com a LOE, desde Janeiro de 2017, que as empresas não devem 
refletir na fatura dos consumidores as taxas definidas pelo município.

O pagamento da taxa definida pelo município é da responsabilidade da empresa sem 
ser refletida na fatura do consumidor.

11 – A Lei da Execução Orçamental (DL nº 25/2017, de 3 de março) remete para um 
levantamento da rede das infraestruturas existentes e definição do quadro legal para a 
não repercussão da taxa nas faturas dos consumidores.
 

12 - Deverá exigir-se à Câmara Municipal o fim da cobrança da taxa relativa a anos 
anteriores a 2013, negociando com a empresa, já que a sentença em tribunal se traduz 
em “ castigo” e prejuízo para a população, e, face ao novo quadro legal, a definição de 
uma nova taxa a incidir sobre a empresa pela ocupação do subsolo municipal.

A Comissão Concelhia da Covilhã do PCP
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