
ESCLARECIMENTO 

TAXA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO SUBSOLO  

 

A ocupação da via ou de qualquer outro espaço público municipal está sujeita ao pagamento 

de uma taxa municipal. Assim, por exemplo, o proprietário de um café está obrigado a pagar à 

Câmara Municipal uma taxa pela ocupação que resulta de uma esplanada que colocou em 

espaço público. 

Tal como a utilização do solo, também a utilização do subsolo municipal, está sujeita ao 

pagamento de uma taxa. A taxa municipal de ocupação do subsolo municipal é, como o seu 

próprio nome indica, uma taxa que é devida, por empresas e particulares, quando ocupam o 

subsolo municipal com condutas, tubos, etc. No que se refere aos particulares, essa utilização 

tem normalmente fins agrícolas, e, relativamente às empresas, a ocupação ocorre em regra no 

exercício da sua actividade industrial. 

Tanto num, como noutro caso, há aproveitamento de um bem do domínio público (que por 

definição, “é de todos”), em proveito de determinadas pessoas. Ou seja, a lógica desta 

tributação radica no facto de que a utilização de um bem do domínio público municipal (como 

são o solo e o subsolo), por particulares e empresas, no seu próprio interesse, dever ter como 

contrapartida o pagamento de um determinado valor (taxa), que é fixado pela Câmara e 

Assembleia Municipal, nos termos e ao abrigo da lei.  

Ora, ao contrário do que muitas vezes se divulga essa taxa não é de previsão recente, nem na 

lei, nem nos regulamentos municipais. De facto, já a Lei das Finanças Locais de 1979 (Lei n.º 

1/79, de 02/01), previa a possibilidade de os municípios poderem cobrar taxas pelo 

aproveitamento do domínio público, tal como o continuaram a prever as sucessivas leis sobre 

essa matéria. 

Tal como o prevê ainda hoje o n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que 

aprovou o regime jurídico das taxas locais.  

 

Também o Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Mealhada em vigor preveem, 

tanto a cobrança de taxas pela ocupação do solo (vias municipais e outros espaços públicos), 

como do subsolo.  

 

Na alínea d) do ponto 9 (Ocupações diversas) do Quadro II da Tabela de Taxas estava prevista, 

até ao final do ano passado, a taxa de 6,25€, por metro linear (ou fracção), e por ano, aplicável 

à instalação no subsolo de tubos e/ou condutas por pessoas colectivas para fins industriais ou 

outros.  

 

Essa taxa começou a ser liquidada pelo Município da Mealhada, à Lusitâniagás, concessionária 

de serviço público de distribuição de gás natural na Região Centro, a partir de 2005. Acontece 

que essa empresa contestou a sua exigência nos Tribunais Administrativos, e só depois de os 

mesmos darem razão à Câmara Municipal, ou seja, quando decidiram pela legalidade da 



liquidação e cobrança da taxa de ocupação do subsolo municipal, os montantes liquidados 

começaram a ser pagos (a partir de 2011). 

 

O sujeito activo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação do pagamento das taxas é 

o Município da Mealhada, e os sujeitos passivos são as pessoas singulares ou colectivas que 

estejam vinculados ao cumprimento da prestação tributária. No caso concreto da taxa 

municipal de ocupação do subsolo com condutas de gás, o sujeito passivo da taxa é a 

Lusitâniagás, pois é esta empresa que requer à Câmara Municipal autorização para instalação 

das condutas. A instalação é feita no exercício da sua actividade de concessionária do serviço 

público de gás natural, no seu próprio interesse e benefício, constituindo as taxas um custo 

dessa actividade, como qualquer outro. O sujeito passivo da taxa municipal de ocupação do 

subsolo municipal não é o consumidor de gás natural, mas a empresa concessionária, isto é, o 

Município da Mealhada cobra a taxa à empresa concessionária e não aos consumidores de gás 

natural. 

 

Contudo, o que acontece neste caso é que a referida empresa repercute nos consumidores o 

custo das taxas pagas ao Município da Mealhada. E começou a fazê-lo a partir de 2011 ou 

2012, em resultado das acções que perdeu nos tribunais. Ou seja, tem vindo a repercutir 

montantes elevados, relativos a taxas “acumuladas”, ou seja, taxas não pagas aquando da sua 

liquidação pela Câmara Municipal, relativas aos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, 

conjuntamente com as taxas devidas pela ocupação dos anos de 2012 e 2013, já pagas sem 

contestação.  

 

E tem vindo a fazê-lo ao abrigo da lei e, de acordo com uma metodologia de “repercussão” 

aprovada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). 

De facto, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2008, de 8 de Abril, que aprovou as 

minutas dos contratos de concessão de serviço público de distribuição regional de gás natural, 

veio reconhecer à concessionária o direito de repercutir, para as entidades comercializadoras 

de gás ou para os consumidores finais, o valor integral das taxas de ocupação do subsolo 

liquidado pelas autarquias locais que integram a área da concessão na vigência do anterior 

contrato de concessão mas ainda não pago ou impugnado judicialmente pela concessionária, 

caso tal pagamento venha a ser considerado obrigatório pelo órgão judicial competente, após 

trânsito em julgado da respectiva sentença, ou após consentimento prévio e expresso do 

concedente. Mais se previu que os valores que viessem a ser pagos pela concessionária em 

cada ano civil seriam repercutidos sobre as entidades comercializadoras utilizadoras das infra -

estruturas ou sobre os consumidores finais servidos pelas mesmas, durante os «anos gás» 

seguintes, nos termos a definir pela ERSE. 

 
A aludida “repercussão” de custos nos agentes económicos privados, nomeadamente nas 

empresas, tem efeitos económicos negativos na respectiva actividade e consequentemente na 

sua sustentabilidade financeira, com especial incidência naquelas em que, pela natureza da 

sua actividade, os preços que pagam pelo fornecimento do gás são susceptíveis de aumentar 

significativamente os seus custos de produção. A situação tem também contribuído para 



aumentar as dificuldades dos particulares, que são consumidores de gás natural, no contexto 

de crise económica em que vivemos.  

 

Dada a efectiva e legalmente permitida, repercussão da taxa nos consumidores finais (a que a 

Câmara Municipal é totalmente alheia), e por considerar que a mesma é excessivamente 

penalizadora, quer para os particulares, quer para as empresas, tendo efeitos negativos na 

economia local, a Câmara Municipal da Mealhada propôs à Assembleia Municipal da 

Mealhada, a redução da taxa de ocupação do subsolo municipal aplicável às empresas 

concessionárias de serviço público de gás natural, de 6,25€, por metro linear (ou fracção), e 

por ano, para 1,00€, por metro linear (ou fracção), e por ano.  

 

Todavia, a redução foi aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 27 de Dezembro de 

2013, pelo que só produziu efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2014. O que quer dizer que essa 

redução só se vai fazer sentir nas facturas dos consumidores quando tiverem sido repercutidos 

na sua totalidade os montantes relativos às taxas de anos anteriores. 

 

É esta a razão por que, tanto particulares, como empresas, têm vindo a pagar na factura de 

consumo de gás natural, valores bastante elevados relativos à taxa municipal de ocupação do 

subsolo, que não sofrerão provavelmente alteração sensível durante o corrente ano, pois 

embora a Lusitâniagás já tenha pago a taxa de ocupação relativa ao ano de 2014 à taxa 

reduzida (1,00€/m), a repercussão desse valor só irá ocorrer em 2015.  

 


