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--- ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA 
DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009. ---------------------------------------------------------------------  
--- LOCAL DA REUNIÃO – Salão Nobre dos Paços do Concelho. ------------------------------------------  
--- A reunião teve início às dez horas e quinze minutos e estiveram presentes, pelo Grupo do PS, 
o Sr. Presidente Joaquim António Ramos e os Srs. Vereadores, Luís Manuel Abreu de Sousa, 
Marco António Martins Leal Pereira, Ana Maria Correia Ferreira e Silvino José da Silva Lúcio, 
pela Coligação “Pelo Futuro da Nossa Terra”, o Sr. Vereador Jorge José Nunes Fazendas e pelo 
Grupo da CDU, o Sr. Vereador António José da Fonseca Nobre. --------------------------------------------  
--- Secretariou a reunião a Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene 
Lameiro dos Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
--- ANÚNCIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES ------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente informou que o Sr. Vereador Jorge Lopes será substituído na presente 
reunião pelo Sr. Vereador Jorge Fazendas.  -----------------------------------------------------------------------  
--- INTERVENÇÕES DO PÚBLICO  ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve intervenções do público presente. -----------------------------------------------------------------  
--- APROVAÇÃO DE ACTAS ------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Não houve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
Ponto 1 – Definição dos Termos de Referência, Minuta de Contrato de Planeamento para a 
Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de Cima – Participação 
Preventiva e Sujeição do Plano a Avaliação Ambiental Estratégica – Proposta Nº 19-A / P / 
2009----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------  
--- “Assunto: Definição dos Termos de Referência, minuta de Contrato de Planeamento para a 
elaboração do Plano de Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de Cima, participação 
preventiva e sujeição a avaliação ambiental estratégica. ------------------------------------------------------  
--- Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que à Câmara Municipal de Azambuja, no âmbito das suas atribuições, visa a prossecução 
do interesse público e, através dele, a satisfação das necessidades colectivas inerentes aos 
direitos e legítimos interesses dos munícipes; --------------------------------------------------------------------  
--- que a definição do regime do uso do solo, da organização de redes e sistemas urbanos e dos 
parâmetros de aproveitamento do solo é competência do município, através dos instrumentos de 
planeamento territorial; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que o município deve promover a execução coordenada e programada do planeamento 
territorial com a colaboração das entidades públicas e privadas e com os particulares; --------------  
--- a Informação Técnica 40/DU/2009; ------------------------------------------------------------------------------  
--- os Termos de Referência para a elaboração do PPZNAC; ------------------------------------------------  
--- o Contrato de Planeamento, em minuta.------------------------------------------------------------------------  
--- Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1 – a aprovação da elaboração do Plano de Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de Cima 
e os respectivos Termos de Referência, de acordo com o nº 1 do artigo 74 do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) publicado pelo DL 380/99 de 22 de Setembro na 
redacção dada pelo DL 316/2007 de 19 de Setembro, assim como a abertura de um período de 
participação preventiva, pelo prazo de quinze dias úteis, para a formulação de sugestões e para 
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a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do respectivo procedimento de elaboração como determina o nº 2 do artigo 77 do RJIGT;  
--- 2 – a aprovação da minuta de Contrato de Planeamento em anexo; -----------------------------------  
--- 3 – que a Câmara delibere sujeitar o plano ao procedimento de avaliação ambiental 
estratégica.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que o presente Plano de Pormenor já tinha sido aprovado em 
sessão de Câmara, mas com a perspectiva de instalação do novo aeroporto na Ota. Com a 
elaboração do PROT e do Plano de Acção Territorial para os Município de Alenquer e 
Azambuja, foi retomado o processo que considera ser estratégico, na perspectiva de criar 
condições para um desenvolvimento significativo na zona urbana de Aveiras de Cima. -------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que iniciou dizendo ser lamentável a atitude da 
Câmara no que respeita aos prazos de entrega do expediente da reunião. ------------------------------  
--- Sobre a proposta em discussão, questionou o facto do plano de pormenor não surtir efeito 
quando havia perspectivas de instalação do novo aeroporto, e agora, com a actual conjuntura 
financeira do país programar-se um acréscimo de habitação na freguesia de Aveiras de Cima. 
Isto é, quando havia perspectivas de desenvolvimento o plano de pormenor não avançou, 
porque se acredita que agora vá prosperar. -----------------------------------------------------------------------  
--- Outra questão tem que ver com a variante de Aveiras de Cima, pretende saber as 
implicações da variante com o Plano de Pormenor. -------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que existe um Regimento para as reuniões que foi aprovado e 
que detêm os prazos a que a Câmara tem que obedecer na entrega da documentação. 
Acrescentou que nas reuniões extraordinárias o prazo de entrega é de 48 horas antes da 
reunião e que todo o expediente foi entregue, em suporte digital, no sábado. --------------------------  
--- Sobre o ponto de discussão referiu que a proposta visa uma eventual mexida na estrutura 
produtiva do Município e com a crise que o país atravessa, considera que a Câmara tem 
obrigação de ser pró-activa, arranjar medidas de combate à crise. Por isso a Câmara encontra-
se aberta para estabelecer parcerias com privados, enquadradas nos instrumentos de 
planeamento do território e acompanhada por uma equipa técnica. Considera que a crise que o 
país atravessa até justifica o incentivo para o aparecimento deste tipo de situações. -----------------  
--- Houve uma alteração significativa da filosofia da primeira versão do plano de pormenor, que 
devido à instalação do novo aeroporto na Ota, era estritamente residencial, pois visava a fixação 
de pessoas que viriam na sequência da instalação da infra-estrutura. Presentemente, a situação 
alterou-se mas em termos de PROT, prevê-se a instalação de serviços em toda a coroa circular, 
num raio de 50/ 60 km de Lisboa, que abrangerá o Município de Azambuja. Nesse sentido, 
optou-se por um plano de pormenor com três vertentes distintas: uma de instalação de 
habitação, que vem na continuidade urbana de Aveiras de Cima; outra de preservação 
ambiental, que coincide com a linha de água que atravessa o terreno; e uma terceira vertente de 
instalação de pequenos serviços. ------------------------------------------------------------------------------------  
--- No anterior plano de pormenor, baseado na instalação do novo aeroporto na Ota, a Câmara 
considerou que devido à importância da infra-estrutura o promotor iria tirar mais valias que 
permitiam financiar integralmente a variante de Aveiras de Cima. Na situação actual, devido à 
diminuição do índice de ocupação dos solos, admite que as mais valias não permitirão ao 
promotor financiar integralmente a variante, daí ter colocado em fundos comunitários uma verba 
respeitante à variante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A proposta apresentada pretende iniciar um processo que será acompanhado e terá 
pareceres de diversas entidades que têm tutela nesta matéria. ---------------------------------------------  
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--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando qual será efectivamente a contribuição 
do promotor, uma vez que a Câmara pretende candidatar a construção da variante a fundos 
comunitários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que existe a obrigatoriedade do promotor ceder o terreno para 
construção da variante, acrescentando que esses terrenos são a única hipótese de construção. 
Decorrente do estudo económico-financeiro que acompanhará o projecto final, haverá uma parte 
do custo da variante que será suportada pelo promotor e outra que a Câmara candidatará a 
fundos comunitários. Mas esta informação só poderá ser quantificada quando se souber o custo 
da variante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 19-A / P / 2009 aprovada por unanimidade. --------  
Ponto 2 – Plano de Actividades Municipais, Orçamento para o Ano 2010 e Plano Plurianual 
de Investimentos 2010/ 2013 – Proposta Nº 21-A / P / 2009 -----------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------  
--- “Considerando as competências da Câmara Municipal no âmbito da elaboração dos 
documentos previsionais, conforme a alínea c), do nº 2, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, revista e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------  
--- Proponho que a Câmara delibere: --------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2010 e o Plano 
Plurianual de Investimentos (2010/ 2013); -------------------------------------------------------------------------  
--- 2. que os documentos sejam remetidos à Assembleia Municipal, nos termos da alínea b), do 
nº 2, do art. 53º, da legislação acima referida.” -------------------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que foram consideradas áreas fundamentais, quer em termos de 
qualidade de vida, quer em termos de garantia de futuro: a educação, a solidariedade social, o 
ambiente e saneamento, a qualificação urbana e emprego e o desenvolvimento económico e 
social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Para isso a estratégia de actuação da Câmara centrar-se-á nos seguintes vectores: -------------   
--- Ordenamento do Território. Entrou em vigor o PROT e agora tem-se que adaptar o PDM, 
identificar as incompatibilidades dos dois planos, que está numa fase de diagnóstico de acordo 
com as novas orientações regulamentares, mas todo o processo deverá ficar concluído até 
Março. Está a aguardar o final do prazo de discussão pública do plano territorial na Câmara de 
Alenquer, para que possa ser presente, novamente, ao executivo para aprovação definitiva; ------  
--- Medidas de Intervenção Social. Neste campo considera que, apesar da indicação de que 
deveriam ser reavaliadas em Janeiro de 2010, a situação vivida no país, força a sua 
manutenção. Informou ainda que, no âmbito das medidas de apoio, foram entregues as bolsas 
de estudo aos estudantes do ensino superior do Município, sem haver número limite. ---------------  
--- Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN). Foi aprovada a contratualização no 
valor de 12 milhões de euros, para além disso, existe uma candidatura de requalificação urbana, 
no valor de 1 milhão de euros; existem as candidaturas, no âmbito das contrapartidas da Ota, 
dos Centros Escolares de Alcoentre e Azambuja e será proposto em sessão de Câmara, mais 
duas candidaturas no âmbito de acessibilidades. ----------------------------------------------------------------  
--- Plano de Acção das Contrapartidas da Ota. Nesta área a única coisa visível é a intervenção 
na EN3, que será alvo de avaliação de timings numa reunião a decorrer ao final da tarde. Existe 
ainda a garantia de que outros projectos serão realizados, como por exemplo, a intervenção na 
Escola Secundária de Azambuja, a aprovação das candidaturas dos Centros Escolares de 
Alcoentre e Azambuja e a intervenção na fachada do Palácio Pina Manique. ---------------------------  
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--- Desenvolvimento Económico e Social. Será realizado um plano estratégico nesta área, no 
qual serão incluídas medidas como a especialização e aumento das zonas industriais e a 
consagração da zona industrial Guarita/ Casais da Lagoa. ---------------------------------------------------  
--- Parcerias Público-Privado. Serão incrementadas, nomeadamente através da EMIA. Espera 
que seja criada a Sociedade de Reabilitação Urbana, no âmbito da CIMLT, que no seu entender 
vai permitir uma intervenção muito grande em termos de edificado particular no Município. --------     
--- De acordo com as previsões feitas, a receita ascenderá a 25.896.420€, que naturalmente 
será igual à despesa, uma vez que a realização do orçamento requer equilíbrio. Os dois maiores 
contribuintes para o valor da receita serão o IMI e a Derrama, que sofreu um aumento, devido 
ao fim do prazo de isenção da CLC. Verificou-se um abrandamento da receita proveniente dos 
loteamentos, resultante do abrandamento da actividade da construção civil. ----------------------------  
--- A despesa será dividida por quatro grupos: despesas de funcionamento da Câmara (34,2%), 
despesas afectas ao Plano de Actividades Municipal (19,6%), despesas afectas ao Plano 
Plurianual de Investimentos (39,3%) e Encargos Financeiros (6,8%). -------------------------------------  
--- No que diz respeito à afectação de meios financeiros aos objectivos traçados: ambiente e 
saneamento (20,1%), educação (16%), urbanismo e habitação (15%) e cultura, desporto e 
juventude (13,3%). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Existe ainda uma verba significativa a definir, que será distribuída em Abril na apresentação 
da Conta de Gerência e com a aprovação de candidaturas em termos de fundos comunitários. --  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre evidenciando o atraso da concretização das 
intervenções no âmbito do plano de acção de contrapartidas da Ota, pois já é o segundo ano em 
que estas intervenções estão a ser discutidas em orçamento. Defende que estas medidas 
poderiam agilizar a economia do Município, mas continuam a marcar passo. A intervenção na 
EN3 decorre a um ritmo lento e a intervenção na fachada do Palácio Pina Manique, não 
avançou para além da colocação da placa de início de obra. ------------------------------------------------  
--- (pág. 7) “Foram contabilizadas, também, as receitas provenientes da devolução de impostos 
pela Opel, nos termos do despacho exarado pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.”, 
lembrou que esta receita já estava contabilizada no orçamento para o corrente ano, mas as 
verbas não foram transferidas, pelo que considera que a inclusão da verba revela um certo 
optimismo da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (pág. 8) “Foram consideradas as dotações necessárias para resolução das questões relativas 
ao relacionamento com a Águas do Oeste e Resioeste.”, sempre considerou que as contas com 
a Resioeste estavam regularizadas, pelo que pretende saber o que falta regularizar. Quanto à 
relação com a AdO, reportou para o Parecer do Revisor Oficial de Contas sobre as 
Demonstrações Financeiras Intercalares, em que o cumprimento do contrato, continua a 
constituir Reserva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- (pág. 9) Despesas com pessoal. Relembrou ter alertado para esta matéria, particularmente 
para o Protocolo estabelecido à pressa com a DREL, pois nem metade das Câmara aderiu ao 
protocolo, o que reflecte que efectivamente foi um mau negócio para o Município, veio 
incrementar a despesa com pessoal. Questionou se vem programado no protocolo as despesas 
com ascensões na carreira do pessoal não docente. -----------------------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que a Câmara recebe a verba relativa ao protocolo estabelecido 
com o Ministério da Educação pelo pessoal não docente que transitou para a autarquia, o que 
aumenta a despesa com pessoal, embora depois haja a sua contrapartida na receita. --------------  
--- Referiu que há uma tendência dos Vereadores da oposição em apresentar relatórios não 
abonatórios da gestão municipal, mas existem também relatórios contrários, como o que diz que 
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durante o ano 2008, o Município de Azambuja encontra-se entre os primeiros na execução da 
receita, com um valor superior a 90%, foi o segundo melhor resultado. Considera que também 
estes relatórios devam ser realçados. -------------------------------------------------------------------------------  
--- Sobre as contas da Opel, tem presente que a verba não será paga no decorrer de 2009, mas 
existe de facto um despacho do Sr. Secretário de Estado para que a verba seja restituída ao 
Município de Azambuja, mas apesar disso, a Câmara mantém a acção interposta no Tribunal 
Administrativo contra o Estado Português, que segue os trâmites legais, embora com a lentidão 
própria da justiça portuguesa. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--- As verbas afectas à Resioeste vêm na sequência do acordo de pagamento estabelecido 
pelas duas entidades. Relativamente à AdO, a Câmara está a proceder ao apuramento final das 
divergências em termos patrimoniais, pois considera que segundo os princípios estabelecidos a 
dívida da AdO é de 1 milhão e 900 mil euros, a AdO afirma que é de 1 milhão e 400 mil euros, 
daí a Reserva dos auditores. Existe também o apuramento das verbas por intervenções da 
Câmara por omissão da AdO e os danos ambientais e sociais do não cumprimento do contrato. 
Considera que relativamente a este assunto ainda “muita água vai correr”. -----------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre questionando se, ainda na área do pessoal, (pág. 10) 
“(…) bem como o acréscimo de vencimento da grande maioria dos funcionários municipais 
decorrente da opção gestionária (alteração de posicionamento remuneratório.” , teve que ver 
com uma intervenção de membros do STAL em sede da Assembleia Municipal. ----------------------  
--- O Sr. Presidente respondeu que, aquando da intervenção de membros do STAL na 
Assembleia Municipal, a Câmara já estava a proceder à contabilização, funcionário a 
funcionário, dos anos de serviço na categoria e das classificações de avaliação de desempenho. 
Foram feitas promoções a todos os funcionários que tinham direito, com retroactivos a Janeiro 
de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 21-A / P / 2009 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor e duas abstenções (Coligação e Grupo da CDU). ---------------------------------------------  
--- O Sr. Vereador Jorge Fazendas apresentou a Declaração de Voto que a seguir se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Declaração de Voto --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra não participou na discussão do Ponto 2 da Ordem 
de Trabalhos – Plano de Actividades Municipais, Orçamento para 2010 e Plano Plurianual de 
Investimentos 2010-2013 –, porque o Sr. Presidente e a maioria socialista não cumpriram com 
disposto no artigo 5º, nº3 do Estatuto do Direito da Oposição. -----------------------------------------------  
--- Nós respeitamos a legitimidade democrática da maioria socialista. ------------------------------------  
--- Mas a maioria socialista tem a obrigação legal e ética de respeitar os direitos da Oposição. ---  
--- E não foi isso que aconteceu, pois o Sr. Presidente e a maioria socialista não perguntaram à 
Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra quais as propostas e prioridades que, em nosso entender 
deveriam constar dos documentos de gestão já referidos. ----------------------------------------------------  
--- Assim, o Sr. Presidente e a maioria socialista, conscientemente, violaram o dever de consulta 
prévia das Oposições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Esta atitude absolutista e autista da maioria socialista é lamentável. Até porque já ficou bem 
demonstrado que o Concelho de Azambuja tem muito a ganhar quando o Sr. Presidente e a 
maioria socialista escutam a Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra. A título de exemplo, apenas 
recordo o nosso contributo positivo na questão do Projecto “Lusolândia”.” -------------------------------    
Ponto 3 – EMIA – Documentos de Gestão Previsionais 2010/ 2014 – Proposta Nº 22-A / P / 
2009---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------  
--- “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que o Município de Azambuja é o accionista único da Empresa Municipal de Infra-estruturas 
de Azambuja, EM (EMIA); ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que os direitos dos titulares do capital social destas empresas são exercidos através da 
Câmara Municipal, de acordo com o art. 15º da Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro (Regime 
Jurídico do Sector Empresarial Local); ------------------------------------------------------------------------------  
--- que, nos termos dos Estatutos da EMIA e do Regime Jurídico acima citado, a EMIA elaborará 
anualmente um conjunto de instrumentos de gestão previsionais, os quais foram aprovados em 
reunião do Conselho de Administração realizada no dia 2 de Dezembro de 2009. --------------------  
--- Proponho à Câmara: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- a aprovação dos Documentos de Gestão Previsionais 2010-2014 anexos a esta proposta.” ---  
--- O Sr. Presidente esclareceu que esta proposta visa a apresentação do Plano de Actividades 
e Orçamento da EMIA para o período de 2010-2014. Como a lei determina a actividade da EMIA 
irá desenvolver-se na sequência das obras a executar definidas pela Câmara e de outras que a 
Câmara venha a definir. Estão em execução a construção do novo centro escolar de Azambuja, 
o desenvolvimento de actividades de enriquecimento curricular e o estabelecimento de parcerias 
público-privado para o estacionamento, tanto no centro da vila como dos parques de apoio à 
CP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Sr. Vereador António Nobre que, numa análise conjunta dos documentos 
fornecidos sobre a EMIA (Proposta nº 22-A/P e Informação 04-A/P), pretende salientar o 
montante das dívidas a instituições de crédito previstas para 2010 (8.130.463€), no primeiro 
semestre de 2009 o total do passivo já ascende a 6.595.136€. Solicitou esclarecimentos acerca 
da variação do endividamento, pois se juntar o endividamento a médio e longo prazo, ascende-
se à quantia de 20 milhões de euros de dívidas a terceiros. --------------------------------------------------   
--- Embora exista uma separação jurídica que é o sustentáculo das políticas da Câmara, a EMIA 
é um peso para o Município, pois é este que assume a responsabilidade de todos os 
pagamentos, em último caso, são os Municípios que contribuem para as receitas tributárias para 
que a EMIA possa desenvolver a sua actividade. ----------------------------------------------------------------  
--- Solicitou esclarecimentos acerca do parecer dos auditores, na parte que refere: “1. (…) 
incluindo um Resultado Líquido negativo de 38.034,20€ (…)”.-----------------------------------------------  
--- O Sr. Presidente esclareceu que todas as obras executadas têm que ser pagas, assim a 
EMIA financia-se junto do sector bancário para fazer o pagamento das obras que a Câmara a 
encarrega de executar. Em última análise as obras serão pagas pelos munícipes de Azambuja, 
mas também, as obras são para os munícipes. ------------------------------------------------------------------  
--- O serviço da EMIA é feito com recurso a financiamentos a longo prazo, que prevê uma 
antecipação de custos mas também uma antecipação dos benefícios (obras). Tem expectativa 
de que o serviço da EMIA venha a diminuir porque no âmbito das compensações da Ota, duas 
das obras financiadas pela EMIA (Centros Escolares de Alcoentre e Azambuja) vão ser 
contempladas em termos de fundos comunitários, em cerca de 70%, que irão directamente para 
a EMIA para abater o financiamento. --------------------------------------------------------------------------------  
--- Informou estar presente o Chefe da Divisão Financeira, Dr. Ricardo Portela que poderá 
proceder aos outros esclarecimentos solicitados. ----------------------------------------------------------------  
--- Interveio o Dr. Ricardo Portela esclarecendo que o que está a ser contratualizado em termos 
de obras é pago pela Câmara, isto é, a EMIA recebe da Câmara um conjunto de prestações 
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periódicas, chamadas amortizações compensatórias, que tem uma parcela que permite o 
pagamento dos custos de funcionamento da EMIA, inerentes à existência da empresa. ------------  
--- Uma vez posta a votação foi a Proposta n.º 22-A / P / 2009 aprovada por maioria, com cinco 
votos a favor e duas abstenções (Coligação e Grupo da CDU). ---------------------------------------------  
Ponto 4 – Informações --------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1. Informação N.º 4-A / P / 09 --------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que o Município de Azambuja é o accionista único da Empresa Municipal de Infra-estruturas 
de Azambuja, EM (EMIA); ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que os direitos dos titulares do capital social destas empresas são exercidos através da 
Câmara Municipal, de acordo com o art. 15º da Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro (Regime 
Jurídico do Sector Empresarial Local); ------------------------------------------------------------------------------  
--- que, nos termos da alínea e) do art. 28º do Regime Jurídico acima citado compete ao Fiscal 
Único, remeter semestralmente à Câmara Municipal informação sobre a situação económica e 
financeira da empresa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informo a Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. que foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da EMIA de 17/07/2009 
as demonstrações financeiras anexas; -----------------------------------------------------------------------------  
--- 2. que as demonstrações financeiras foram submetidas à verificação do Fiscal Único, tendo o 
mesmo produzido o parecer anexo.” --------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  
4.2. Informação N.º 5-A / P / 09 --------------------------------------------------------------------------------------  
--- “Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- que as contas anuais do Município de Azambuja são verificadas por auditor externo, nos 
termos do art. 48º da Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/ 2007, de 15 de Janeiro); ---------------------  
--- que, decorrente do facto mencionado no parágrafo anterior, compete ao auditor externo, nos 
termos do nº 3 do artigo atrás citado, remeter semestralmente à Assembleia Municipal 
informação sobre a respectiva situação económica e financeira, apresentada sob forma de um 
parecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Informo a Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 1. que foram elaboradas e submetidas à verificação do auditor externo as demonstrações 
financeiras semestrais remetidas em anexo; ----------------------------------------------------------------------  
--- 2. do conteúdo do parecer emitido pelo referido auditor; ---------------------------------------------------  
--- 3. que as referidas demonstrações financeiras e parecer vão ser remetidos à Assembleia 
Municipal para efeitos de apreciação.” ------------------------------------------------------------------------------  
--- A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  
--- Encerramento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Eram doze horas e cinco minutos quando o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. --------  
--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela 
Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, Maria Irene Lameiro dos Santos, sob 
cuja responsabilidade foi elaborada. ----------------------------------------------------------------------------------  


