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 ----------ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE AGOSTO DO ANO 

DE DOIS MIL E DOIS:------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos dezanove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dois, realizou-se, no 

auditório da Biblioteca Municipal “José Saramago”, em Odemira, uma sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal, presidida pelo senhor Manuel António Dinis Coelho, secretariado pelos 

senhores Amâncio Francisco Mendes Piedade (Primeiro Secretário) e António Maria Guerreiro 

(Segundo Secretário).-----------------------------------------------------------------------------------------

----------A sessão em causa foi convocada pelo senhor Amâncio Francisco Mendes Piedade, 

Primeiro Secretário, em substituição do senhor Presidente da Assembleia Municipal, nos 

termos do número três do artigo quadragésimo sexto da Lei número cinco A barra dois mil e 

dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, conjugado com o artigo quinquagésimo do 

citado diploma legal, e com a alínea b), do número um, do artigo décimo quarto do Regimento 

dos Membros da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------

----------A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:-----------------------------------------------------------

----------PONTO ÚNICO: RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM BAIXA TENSÃO.----------------------------- 

----------------------------------------ABERTURA DA SESSÃO----------------------------------------- 

----------Pelas vinte horas e quarenta e cinco minutos, o senhor Presidente da Assembleia 

declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou a palavra 

ao Primeiro Secretário que procedeu à chamada, tendo-se verificado, após algumas chegadas 

mais tardias, a presença de trinta e dois membros da Assembleia a saber, os senhores Amâncio 

Francisco Mendes Piedade, António Amaro Freire Marreiros Figueira, António Eduardo 

Guerreiro da Silva, António Joaquim Gonçalves, António Maria Guerreiro, Arménio Salgado 
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Silvestre, Augusto Inácio Maria, Dinis Manuel Campos Nobre, Dulce Loução de Matos 

Raposo, Fernando José Romão da Silva Valério, Francisco Aleixo Silveira, Hélder António 

Guerreiro, Hélia Maria dos Anjos Guerreiro Lino Patrício, Horácio de Oliveira Gonçalves, 

Humberto Inácio da Encarnação, João Maria Salvador, Joaquina Maria Eduarda Bernardino, 

José da Silva Valério, José Manuel dos Reis Guerreiro, José Manuel Gonçalves Guerreiro, José 

Manuel Guerreiro, José Maria Joana, Leonel Nunes Rodrigues, Luís Ventura Mendonça, 

Manuel António Dinis Coelho, Manuel Augusto Piegas Marcos, Manuel da Silva Cruz, Maria 

Luísa Vilão Palma, Maria Virgínia Constanço Botica, Mário Neves Páscoa Conceição, Raúl 

Manuel Carrilo da Silva Vicente e Vanda Maria dos Santos Benito da Silva Ribeiro, e a 

ausência dos senhores António Manuel de Oliveira Rita Viana, Presidente da Junta de 

Freguesia de Zambujeira do Mar, Carlos José Martins Cortez, Presidente da Junta de Freguesia 

de Vale de Santiago, José Vieira Ramos, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-

Velha, Justino Augusto Baptista Abreu dos Santos, Manuel José da Silva Correia, Presidente da 

Junta de Freguesia de Sabóia e Paulo Jorge Dias Reis.-------------------------------------------------- 

----------Do executivo da Câmara Municipal de Odemira, esteve presente o senhor António 

Manuel Camilo Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Odemira e a senhora Maria da 

Piedade Grego Dias Sobral, Vereadora eleita pela Coligação Democrática Unitária.-------------- 

----------Ponto Único: RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM BAIXA TENSÃO: Ao dar-se início ao 

tratamento deste ponto da Ordem de Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que 

explicou o porquê da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:------ 

----------“ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE BEJA – EDP – 

RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉCTRICA EM BAIXA TENSÃO: -Foi presente um fax da AMDB, sem número, datado de 

05/08/2002 enviando a carta n.º 552/01/CA, de 19/11/01 da EDP sob a epígrafe ”Renovação 
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dos Contratos de Concessão de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão” e em que 

são clarificadas algumas das questões suscitadas anteriormente pela AMDB, nomeadamente no 

concernente, à classificação rural, atendimento de clientes, património, manutenção de focos de 

iluminação pública e acompanhamento de actividade da EDP distribuição.-------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar devendo 

ser solicitado ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal a convocação de uma reunião 

extraordinária da Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, preferencialmente para 

o dia 19 (dezanove) de Agosto corrente.-------------------------------------------------------------------

----------Mais foi deliberado conceder plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara para 

outorgar em representação do Município, caso a Assembleia Municipal aprove”.------------------

----------Interveio o senhor José Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, 

que questionou se o presente contrato traria mais esperança no avanço dos processos de 

electrificação, no interior do concelho. Considerou ainda, que a energia eléctrica era um factor 

bastante importante para manter as pessoas nos montes e inverter o problema da desertificação. 

----------Interveio o senhor Manuel Cruz que considerou, que o presente contrato era 

nitidamente melhor que o anterior, no entanto não correspondia às suas expectativas no que 

concerne às relações entre a E.D.P. – Distribuição de Energia, S.A. e os utentes. Referiu ainda, 

que esperava que este tipo de negociações pudessem inverter um pouco a tendência acentuada 

da prepotência daquela empresa para com os municípios.----------------------------------------------

-----Ainda em relação a este assunto, revelou que o presente contrato deveria salvaguardar a 

questão do atendimento ao público, uma vez que tinham encerrado o escritório-loja, em 

Odemira, que fazia o atendimento diário aos utentes, a qualidade dos serviços técnicos 

prestados e a rapidez na avaliação dos processos.--------------------------------------------------------

-----Por último, considerou discriminatório que a sede do concelho fosse indemnizada a dobrar, 

em relação aos outros locais, aquando da interrupção do fornecimento de energia eléctrica.------
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----------Interveio o senhor José Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, 

que informou que as Juntas de Freguesia tinham elaborado inúmeros abaixo-assinados que 

foram enviados à E.D.P., nos quais contestavam o actual modo de atendimento ao público. 

Informou ainda que a E.D.P. em resposta aos mesmos, apenas referiu que os assuntos poderiam 

ser tratados por telefone ou Internet, no entanto, no concelho de Odemira nem todas as pessoas 

tinham habilitações ou possibilidades económicas para o fazer.---------------------------------------

-----Por último, considerou que este órgão deveria expressar o descontentamento perante esta 

situação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que relembrou os presentes, 

que este órgão já tinha enviado à E.D.P. um Protesto, relativamente ao assunto em causa, o qual 

mereceu uma resposta muito vaga dos citados serviços.------------------------------------------------ 

-----Por último, considerou que poderiam contestar novamente o modo de atendimento dos 

utentes, no entanto deveriam fazê-lo em conjunto com todos os municípios do Distrito de Beja 

e Litoral  Alentejano.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou, que em termos de 

impacto financeiro na Autarquia, o presente contrato era mais vantajoso. Informou também que 

estavam a elaborar um Plano Global de Intervenção nas Electrificações Rurais no Concelho de 

Odemira, que seria apresentado na Câmara Municipal e posteriormente na Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda que concordava com a intervenção do senhor Manuel Cruz, pois considerava 

“escandaloso” que a E.D.P. não tivesse verba para manter aberta ao público o escritório – loja, 

em Odemira. Considerou ainda, que o novo modelo de atendimento não era funcional, visto 

que nem todas as pessoas tinham telefone ou Internet para tratarem dos assuntos, e bem assim 

nos pontos de venda da E.D.P., também não tratavam de todos os problemas dos utentes.--------

-----Por último, considerou que este órgão, à semelhança do que fez a Assembleia Municipal de 
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Sines deveria, ao aprovar o presente contrato de concessão, elaborar um documento onde 

mostrasse que estava francamente contra o actual modo de atendimento aos utentes, e bem 

assim, que o citado documento fosse remetido a todas as Assembleias Municipais do Distrito 

de Beja e Litoral Alentejano, à própria E.D.P, ao Ministério da Industria e aos órgãos de 

comunicação social.------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que apresentou a Moção que 

seguidamente se transcreve na íntegra:-------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------“MOÇÃO -------------------------------------------------- 

----------A Assembleia Municipal de Odemira deliberou manifestar ao Conselho de 

Administração da E.D.P. – Distribuição de Energia, S.A., a total discordância dos munícipes 

deste Concelho relativamente às alterações no modo de atendimento aos utentes daquele 

serviço.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Esta Assembleia Municipal exige da E.D.P. o maior respeito no atendimento dos 

utentes e reclama que o atendimento se faça diariamente  e nos períodos de manhã e de tarde.--- 

----------Delibera ainda a Assembleia Municipal dar conhecimento desta Moção a todas as 

Assembleias Municipais do Distrito de Beja e do Litoral Alentejano e envidar esforços no 

sentido de uma tomada de posição ainda mais forte por parte de todos esses municípios, sem 

prejuízo de outras formas de publicidade através da rádio, imprensa escrita e televisão.----------- 

--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,”------------------------ 

----------Interveio o senhor Manuel Cruz que referiu que concordava com o texto da Moção, no 

entanto propôs que fosse salvaguardada também a qualidade técnica dos serviços prestados pela 

E.D.P.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, 

que referiu que concordava com o texto da Moção e sugeriu que, à semelhança da Assembleia 

Municipal de Sines, se fizesse uma ligação do presente documento à aprovação do Contrato.----
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----------Interveio a senhora Joaquina Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que considerou que haviam duas questões importantes que deveriam ser salvaguardadas, 

designadamente a imposição da tutela de uma Portaria com pressupostos que limitavam a 

capacidade negocial dos municípios e a qualidade técnica e administrativa dos serviços 

prestados pela E.D.P.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que apresentou novamente a Moção, com 

as alterações solicitadas e que seguidamente se transcreve na íntegra:-------------------------------- 

-----------------------------------------------------“MOÇÃO ------------------------------------------------- 

----------A Assembleia Municipal de Odemira, após ter aprovado a “Renovação do Contrato de 

Concessão de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão”, na sua sessão 

extraordinária, realizada em 19/08/2002, deliberou manifestar ao Conselho de Administração 

da E.D.P. – Distribuição de Energia, S.A., a total discordância dos munícipes deste Concelho 

relativamente às alterações no modo de atendimento aos utentes daquele serviço.------------------ 

----------Esta Assembleia Municipal exige da E.D.P. o maior respeito no atendimento dos 

utentes e na qualidade dos serviços técnicos prestados e reclama que o atendimento se faça 

diariamente  e nos períodos de manhã e de tarde.-------------------------------------------------------- 

----------Delibera ainda a Assembleia Municipal dar conhecimento desta Moção a todas as 

Assembleia Municipais do Distrito de Beja e do Litoral Alentejano e envidar esforços no 

sentido de uma tomada de posição ainda mais forte por parte de todos esses municípios, sem 

prejuízo de outras formas de publicidade através da rádio, imprensa escrita e televisão.----------- 

--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,”------------------------ 

-----Questionou ainda se a votação dos documentos seria feita em conjunto ou em separado. 

Face ao exposto, colocou à votação da Assembleia Municipal a “Votação separada dos 

documentos, ou seja seria votado primeiro o Contrato e depois a Moção”.--------------------------

-----Esta proposta foi aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos 
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pelo Partido Socialista, uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove 

abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e dois 

membros da Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Posto isto e não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação do Contrato de 

Concessão de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão do Município de Odemira, o 

qual foi devidamente aprovado por unanimidade, com vinte e dois votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária e um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia.-------------------------------------

----------Seguidamente, foi colocada à votação a Moção, a qual foi também devidamente 

aprovada por unanimidade, com vinte e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e um 

voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes 

trinta e dois membros da Assembleia.----------------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado 

este ponto da Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA --------------------------------------

----------Nos termos do artigo nonagésimo segundo da Lei número cinco A barra dois mil e 

dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, correspondendo a 

vinte e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e um voto a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e dois membros da 
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Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------ENCERRAMENTO DA SESSÃO--------------------------------- 

----------Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão pelas vinte e duas horas e trinta minutos.-------------------------------------------------------

----------De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários.-------------------------------- 

--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------- 

 

 

---------------------------------------O PRIMEIRO SECRETÁRIO,-------------------------------------- 

 

 

---------------------------------------O SEGUNDO SECRETÁRIO,-------------------------------------- 


