EDITAL
N.º 01/CML/2014
(Tomada de Posição sobre questões relativas à EDP - Iluminação
Pública e Eficiência Energética)

ANTÓNIO COSTA, Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, no exercício das
competências previstas no art.º 72º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do n.º
1 do art.º 56º aplicável às áreas metropolitanas por força do disposto no artigo 104º, ambos da
Lei nº 75/2013, 12 de setembro, torna público que o Conselho Metropolitano de Lisboa, reunido
em 16 de janeiro de 2014, aprovou por unanimidade com 14 voto(s) a favor do(s) município(s)
de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Palmela,
Seixal, Sesimbra, Sintra, Vila Franca de Xira, representando 1.857.589 eleitores da Área
Metropolitana de Lisboa, ou seja, 77,28%, a Proposta nº 1/CML/2014 – Tomada de Posição
sobre questões relativas à EDP - Iluminação Pública e Eficiência Energética, em anexo.

Para constar e produzir os efeitos legais se publica o presente edital, que vai ser afixado nos
locais do costume.
Lisboa, 16 de janeiro de 2014
O Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa

a)António Costa
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Aprovada por unanimidade com 14 voto(s)
a favor do(s) município(s) de Alcochete,
Almada, Amadora, Barreiro, Lisboa,
Loures, Mafra, Moita, Montijo, Palmela,
Seixal, Sesimbra, Sintra, Vila Franca de
Xira, representando 1.857.589 eleitores da
Área Metropolitana de Lisboa, ou seja,
77,28%.
Lisboa, 16 de janeiro de 2014

PROPOSTA Nº 1/CML/2014
[Tomada de Posição sobre questões relativas à EDP - Iluminação Pública
e Eficiência Energética]

Considerando que:

1. no último mandato autárquico, os municípios recensearam um conjunto significativo
de questões preocupantes e prementes, no relacionamento com a EDP, referentes às
condições de operação e contratos para o fornecimento de energia para iluminação
pública;

2. o aprofundamento da análise dessas questões revelou-se profícuo através da
constituição de um grupo de trabalho na AML designado para essa área;

3. as posições concertadas pelos municípios na Junta Metropolitana foram
apresentadas e debatidas com a EDP em várias reuniões, persistindo, contudo, um
conjunto de questões sem resposta satisfatória;

4. a Junta Metropolitana continua a aguardar, desde julho, a marcação de uma reunião
por parte do presidente da ERSE, onde se pretendia debater questões atinentes às
tarifas, contratos e taxas de potência aplicáveis à Iluminação Pública, assim como a
taxa de IVA e a obrigatoriedade do pagamento de contribuição audiovisual em
instalações elétricas de uso não doméstico;
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Propõe-se que o Conselho Metropolitano delibere:

•

a constituição de novo grupo de trabalho, neste mandato, para a área da
Iluminação Pública e Eficiência Energética;

•

reiterar o pedido de reunião urgente ao Sr. Presidente da ERSE;

•

solicitar uma audiência urgente ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da Energia
para debater a reposição, na taxa de 6%, do IVA na Iluminação Pública e o fim
do pagamento da contribuição audiovisual.

Lisboa, 15 de janeiro de 2014

O Vice-Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa
E Presidente da Câmara Municipal de Oeiras

b)Paulo Vistas

Página 2 de 2

