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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO VINTE E OITO DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE  

 
-----Aos vinte e oito dias, do mês de novembro do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, 

reuniu a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, para uma sessão 

ordinária, na sede da Comunidade Intermunicipal, sita na Avenida General Pedro Cardoso, n.º 9, 

em Caldas da Rainha, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------ 

-----Ponto 1 – Informações; ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto 2 – Informação do ROC sobre a situação económica e financeira a 30 de junho de 2014 

da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ---------------------------------------------------------------------

-----Ponto 3 – Discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015 da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste; ------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 4 - Discussão e votação do Mapa de Pessoal e Lista Nominativa da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. José António da Costa Tomé (Presidente da 

Mesa da Assembleia Intermunicipal), o Sr. José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro (Vice-Presidente 

da Mesa da Assembleia Intermunicipal) e o Sr. Júlio Manuel Lourenço Rodrigues (Secretário da 

Mesa da Assembleia Intermunicipal). -------------------------------------------------------------------------- 

-----Estiveram presentes na Assembleia Intermunicipal, os seguintes membros: Pedro Mateus 

Guerra, Raul José Afonso Duarte, José Acácio Paulino Barbosa, António Filipe Venâncio Querido, 

Nuno Gonçalo da Cruz Inácio, Maria João Marçal da Graça, Maria Helena Pereira Nogueira Santo, 

José Manuel Fazendeiro Catarino, Rui José Santos Silva, Tiago David Dias Anágua, João Carlos 

Barreiras Duarte, Luís Francisco Campos Silva, Ricardo Manuel Silva Fernandes, Samuel Carvalho 

Gomes Monteiro da Silva, Joaquim Carlos Almeida Conde, Maria Eugénia Rodrigues Correia de 

Sousa, Ana Margarida Rodrigues Silva Lé, Pedro Gaspar Rodrigues, Manuel Mendes Nunes, Edgar 

Nunes Ximenes Henriques, Maria Susana Morais da Costa, em substituição de Pedro Miguel de 

Oliveira Marques, Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio, Jorge Augusto Farto 

Faria de Sousa, José António Ramalhal Lopes, José Cesário Marques Moreira, Luísa Maria Ricardo 

Alves, António Manuel Caria dos Santos, Albino Agostinho de Sousa, em substituição de José 

Rodrigues Machado, Sílvia Maurício Correia, Miguel Ângelo Pires Trindade Silvestre, João Carlos 

Marques Costa, Rogério Manuel Dias Cação, Paulo Jorge Leal Rodrigues, em substituição de José 

António Leitão da Silva, José António Bombas Amador, Américo Araújo Gonçalves, Rui Luís 
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Fernandes Corado, Cláudia Sofia Horta Ferreira, em substituição de Alberto Manuel Avelino, Luís 

Carlos Jordão de Sousa Lopes, Rui José Prudêncio, Secundino Campos de Oliveira, Susana Maria 

Ribeiro das Neves e João Alexandre Pires Bernardes.-------------------------------------------------------- 

-----Tiveram falta justificada os membros: José António Leitão da Silva, José Rodrigues Machado, 

Pedro Miguel de Oliveira Marques, Fábio Miguel Romão Morgado, Alberto Manuel Avelino, José 

Augusto Ferreira de Almeida, Paulo Jorge Amaro Balau (membro substituto) e Jacinto António 

Franco Leandro (membro substituto). --------------------------------------------------------------------------

-----Tiveram falta injustificada os membros: José Manuel Dias Custódio. -------------------------------- 

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Rui 

Fernando de Sousa Santos Soares da Costa, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do 

Bombarral, Nuno Manuel Mota da Silva, a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, 

Maria de Fátima Gomes de Aguiar Moreira da Paz, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da 

Lourinhã, Fernando Rui Pereira de Oliveira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Peniche, 

António José Ferreira Sousa Correia Santos, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, 

Humberto da Silva Marques, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, 

José Alberto Quintino e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Manuel 

Soares Miguel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----POSSE DOS MEMBROS QUE FALTARAM À TOMADA DE POSSE -----------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal chamou, para tomar posse, a 

membro Maria Helena Pereira Nogueira Santo, do Município de Alenquer. -----------------------------

-----APRESENTAÇÃO DA ATA ANTERIOR-------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 4 da 

última reunião, realizada dia 13 de junho de 2014, se encontrava na Mesa para discussão. Não se 

registando intervenções a Ata foi posta à votação. -----------------------------------------------------------

-----Posta à votação, a Ata foi aprovada, por maioria, com onze abstenções. -----------------------------

---LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA ---------------------------------------------------

---No período que medeia entre a realização da última Assembleia e a presente foram enviados os 

seguintes documentos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quatro ofícios datados de 18/06/2014, dirigidos ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal 

da OesteCIM, a informar quais as deliberações tomadas na Assembleia Intermunicipal de dia 

13/06/2014; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Documento 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Trinta e quatro ofícios datados de 18/06/2014, dirigidos aos Srs. Presidentes das Assembleias 

Municipais do Oeste e aos Srs. Presidentes das CIM’s e Áreas Metropolitanas com envio da Moção 

“Contra o processo de privatização da EGF, Empresa Geral de Fomento”;-------------------------------

-----Documento 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------

----Oficio datado de 18/06/2014, dirigido ao Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território 

e Energia, com envio da Moção “Contra o processo de privatização da EGF, Empresa Geral de 

Fomento”;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício datado de 29/08/2014, dirigido ao Diretor Geral do Centro Cultural e de Congressos de 

Caldas da Rainha a acusar a receção do ofício referente ao Festival Internacional Caldas Nice 

Jazz’14 e a informar que o mesmo foi remetido para o Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal 

da OesteCIM; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Documento 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------

----Vinte e Quatro ofícios datados de 18/09/2014, dirigidos aos Srs. Presidentes de Câmara e 

Assembleias Municipais da OesteCIM a informar o agendamento da reunião da Assembleia 

Intermunicipal para o dia 28 de novembro de 2014; ---------------------------------------------------------

----Documento 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---Email datado de 29/09/2014, dirigido aos Srs. Presidentes de Câmara da OesteCIM, a solicitar a 

divulgação do Edital da Assembleia Intermunicipal de dia 28/11/2014; ----------------------------------

----Documento 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------

----Ofício datado de 15/10/2014, dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Nazaré a 

acusar a receção da Moção “Então o nosso Centro de Saúde?” e a informar que da mesma foi dado 

conhecimento a todos os membros da Assembleia Intermunicipal da OesteCIM e ao Sr. Presidente 

da Câmara Municipal da Nazaré, na qualidade de representante da OesteCIM no ACES Norte; ------

-----Documento 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email datado de 15/10/2014 dirigido a todos os membros da Assembleia Intermunicipal com 

envio da Moção “Então o nosso Centro de Saúde?”; ---------------------------------------------------------

-----Documento 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email datado de dia 16/10/2014, dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, na 

qualidade de representante da OesteCIM no ACES Norte, com envio da Moção “Então o nosso 

Centro de Saúde?”; ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Documento 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício Circular datado de dia 21/11/2014, dirigido aos Srs. Presidentes de Câmara da 
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OesteCIM e aos membros da Assembleia Intermunicipal com a convocatória para a presente 

reunião; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Documento 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email datado de dia 27/11/2014, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal com 

envio do documento “Requerimento para prestação de Informações – Pisoeste”. -----------------------

-----LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA -----------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a ler a correspondência 

recebida pela Mesa, tendo os documentos sido rubricados, ficando arquivados em pasta própria, 

anexa ao livro de Atas. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----Para além das justificações de faltas supramencionadas a Mesa recebeu ainda os seguintes 

documentos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Documento 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício da Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 17/06/2014, com 

envio da Moção apresentada pela Coligação Democrática Unitária;---------------------------------------

-----Documento 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício do Primeiro Secretário da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa, datado de dia 

04/08/2014 a informar quais as atribuições e competências da entidade;----------------------------------

-----Documento 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Oficio do Diretor Geral do Centro Cultural e de Congressos de Caldas da Rainha, datado de dia 

26/08/2014, com informação sobre o Festival Internacional Caldas Nice Jazz’14; ----------------------

-----Documento 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 08/10/2014, com envio da Moção 

“Então o nosso Centro de Saúde?”; -----------------------------------------------------------------------------

-----Documento 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício do Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM, datado de dia 30/10/2014, com 

envio das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015 da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Documento 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício dos Vereadores da Câmara Municipal da Lourinhã, Hernâni Santos, António Augusto 

Antunes e Vanda Oliveira, datado de dia 24/11/2014, com “Requerimento para prestação de 

Informações – Pisoeste”. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------

-----O Senhor Jorge Faria interveio para apresentar uma Recomendação ao Conselho 
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Intermunicipal. Tendo em conta as Grandes Opções do Plano e o trabalho desenvolvido na 

promoção da marca “Oeste Portugal”, o Grupo do PPD/PSD entende que é fundamental para o 

setor agrícola, que a OesteCIM faça também um esforço na promoção dos produtos do Oeste, como 

já faz, na área do Turismo com a marca “Oeste Portugal”. Deve existir a marca “Produto do Oeste”, 

que englobe os mais diversos produtos produzidos no Oeste, como a Maça de Alcobaça, a Pera 

Rocha do Oeste, as áreas da Horticultura, o setor Vitivinícola, como por exemplo os vinhos de 

mesa, a Aguardente DOC da Lourinhã ou ainda a Ginjinha de Óbidos. São produtos que assumem 

um papel preponderante na economia regional. É um setor que se tem vindo a desenvolver e onde 

há cada vez mais jovens empresários e, por isso, entendem que é necessário criar a referida marca 

para ganhar escala e promover aquilo que é produzido no Oeste. Por outro lado, entregam à Mesa 

da Assembleia uma Proposta de Regulamento para a criação do Conselho Intermunicipal de 

Juventude, aprovado por unanimidade pelo presente órgão na sua reunião de 11 de abril de 2014. 

Com a apresentação da proposta de Regulamento pretendem colaborar com o Conselho 

Intermunicipal para poderem avançar com o Conselho Intermunicipal de Juventude, que já se 

encontra a funcionar no Alto Minho. Por fim, questionou o Conselho Intermunicipal sobre o ponto 

de situação das dragagens na Lagoa de Óbidos, que envolvem os Municípios de Caldas da Rainha e 

de Óbidos, tendo em conta que as mesmas serão suportadas por fundos comunitários e são de 

extrema importância ambiental. ---------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Eugénia Correia informou terem consultado a Estratégia da Comunidade 

Intermunicipal, que vai de encontro à Estratégia 2020, nomeadamente com medidas que 

preconizam o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo na Região. Nesse sentido, questionou 

o Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal para saber se existe alguma estratégia definida 

face à baixa natalidade. Tem-se verificado uma redução significativa a nível dos alunos inscritos no 

pré-escolar em relação aos alunos que atualmente frequentam o quarto ano do primeiro ciclo. Pelo 

que, gostavam de saber qual a estratégia que o Conselho Intermunicipal preconiza face à baixa 

natalidade, não só em relação à questão da educação mas também da área social. Outro assunto 

relacionado com a educação e com o fator social prende-se com a necessidade de serem definidos 

princípios de intervenção geral que deverão ser comuns a todos os Municípios. Nesse sentido, o 

Grupo do PSD faz algumas recomendações, nomeadamente, que sejam definidos critérios relativos 

à definição de escalões da ação social escolar e que o conteúdo dessa ação escolar, nomeadamente a 

identificação de outras componentes referentes aos Municípios, que não estão definidos na Lei, 

serem estrategicamente definidas a nível regional e dá o exemplo de Municípios que em termos de 

ação escolar criam Bolsas de Estudo enquanto outros não têm nada. O mesmo se aplica em relação 
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à definição dos escalões onde também se verifica a existência de grande mobilidade entre 

Agrupamentos e Municípios. Consideram que deveria haver uma estratégia comum aos Municípios. 

Também recomendam que deveriam ser definidos programas educativos intermunicipais, já foi 

referida noutra reunião do Órgão a necessidade da existência de uma Carta Educativa 

Intermunicipal e, para além dessa propõe, igualmente a instituição de um Conselho Municipal de 

Educação e Aprendizagem onde todas essas questões seriam debatidas. ----------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para retomar temas que ainda não tiveram solução. Um dos 

temas é a questão da saúde na Região Oeste. Os Senhores Presidentes de Câmara continuam sem 

ter feedback das reuniões solicitadas ao Ministério da Saúde. A degradação do Centro Hospitalar do 

Oeste e a desqualificação dos serviços é diária; o descontentamento de quem presta os serviços é 

constante; a dificuldade de atendimento dos utentes é uma realidade e continuam a assistir a um 

esvaziamento e a uma degradação do sistema de saúde público no Oeste, sem que o Governo ou o 

referido Ministério digam quais as orientações que têm, para a saúde na Região. Vem reforçar e 

solicitar à Mesa da Assembleia, que faça novamente os pedidos junto do Ministério da Saúde para 

que as entidades do Oeste sejam ouvidas e que o Ministério tenha a possibilidade de se justificar e 

dizer aquilo que está a pensar fazer para resolver o problema, porque a população do Oeste é, 

diariamente confrontada com mais dificuldades e constrangimentos. Se tiverem bons cuidados de 

saúde e pré-natais também será uma forma de aumentarem a natalidade na Região. Outro tema 

prende-se com mais uma aprovação do Orçamento Geral do Estado, onde volta a não aparecer a 

Linha do Oeste. Continuam a assistir à degradação da Linha, às dificuldades dos oestinos nas 

deslocações na sua Região, por uma incapacidade total do Governo e do Ministério da Economia 

em encontrar soluções. Também neste caso a Mesa da Assembleia deve reforçar os pedidos de 

reuniões ao Ministério e ao Secretário de Estado, para que se possa tentar perceber se a Linha do 

Oeste é para acabar e qual a intenção do Governo perante as dificuldades de mobilidade dos 

oestinos, não só dentro da Região mas também para se deslocarem para fora dela. ---------------------

O Senhor Nuno Sampaio começou por dar uma pequena nota em relação ao Portugal 2020 e fez 

votos de que a estratégia de começar pelas Comunidades Intermunicipais “consiga dar frutos” e que 

no Oeste, o Plano Estratégico dentro do que é o novo Quadro Comunitário seja uma alavanca para o 

desenvolvimento da Região. Seguidamente, retomou uma matéria abordada na última reunião do 

Órgão relativamente à liquidação da empresa Pisoeste. O Grupo do PSD gostaria de saber qual o 

ponto de situação atual da Pisoeste, tendo em conta que foi aprovado um prorrogamento do prazo 

de liquidação da Pisoeste por mais um ano. Na qualidade de eleito pela Câmara Municipal da 

Lourinhã, informou que tem acompanhado o assunto com bastante interesse, porque a razão 
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evocada para a prorrogação do prazo de liquidação, foi que o Município da Lourinhã teria uma 

situação administrativa para resolver com a Caixa Leasing & Factoring, a quem a Pisoeste 

transferiu a divida. Nesse sentido, perguntou ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal se 

pode confirmar que o valor da divida de cerca de seiscentos e oitenta e quatro mil euros 

corresponde à divida do Município da Lourinhã à Pisoeste e como é que essa divida foi apurada. 

Questionou ainda, se os Presidentes de Câmara tiveram conhecimento que a dívida foi transferida 

da Pisoeste para a Caixa Leasing & Factoring. ---------------------------------------------------------------

-----O Senhor Edgar Ximenes propôs um Voto de Congratulação, que leu e se transcreve: “Acaba 

de ser divulgado o ranking dos exames nacionais de2014 onde se destaca o facto de, pela primeira 

vez, a melhor escola pública do país não ser dos grandes centros urbanos e académicos como 

Lisboa, Porto ou Coimbra, cabendo desta vez tal distinção a uma escola da Região Oeste, a Escola 

Secundária Raul Proença de Caldas da Rainha. -------------------------------------------------------------

-----Numa conjuntura em que Portugal se vê cada vez mais confrontado com a necessidade de 

gerar riqueza a partir dos seus próprios meios, os recursos humanos são, à semelhança de outros 

países com a mesma dimensão, o fator que encerra maior potencial. A prova-lo estão o sucesso e o 

reconhecimento que os trabalhadores portugueses vão granjeando por todo o mundo. Deste modo, 

apostar na educação e na formação é apostar no futuro, não num futuro dependente de ajudas 

alheias e de garantia duvidosa, mas num futuro sustentável baseado em recursos próprios, um 

futuro em que as pessoas sejam o princípio e o fim da organização social e do próprio Estado. -----

-----Para além do que representa, em termos de reconhecimento, para a própria escola e respetiva 

comunidade educativa, o fato de uma escola pública do Oeste ter alcançado um lugar cimeiro à 

escala nacional, é um acontecimento com grande valor simbólico para a Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, Oeste CIM, em cujos objetivos estratégicos deverá sempre figurar a 

aposta na educação e na formação. ----------------------------------------------------------------------------

-----Nesta matéria, tal como noutros setores, mais do que uma querela ideológica entre público e 

privado, do que Portugal precisa é de excelência, por isso, o sucesso da Escola Secundária Raul 

Proença enquanto escola pública, é também um bom exemplo de como o dinheiro dos contribuintes 

pode ser bem aplicado e bem gerido, facto que nos deve regozijar independentemente das opções 

ideológicas e políticas de cada um. -----------------------------------------------------------------------------

-----Assim sendo, a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM, hoje reunida em sessão ordinária, 

vem felicitar a Escola Secundária Raul Proença de Caldas da rainha, pelo brilhante primeiro 

lugar alcançado, entre as escolas públicas, no ranking nacional dos exames do ensino 

secundário.” Seguidamente, aproveitou a intervenção para sugerir a tomada de outra posição, com 
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uma Moção relativa ao Orçamento de Estado para 2015, que leu e se transcreve: “O conselho geral 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) decidiu na passada segunda-feira, 24 

de novembro, por unanimidade, antecipar o seu congresso, inicialmente previsto para o final de 

2015, para o primeiro trimestre do próximo ano. ------------------------------------------------------------

-----A causa próxima de tal tomada de posição é entre outras razões, a apreensão relativa ao 

provável Orçamento do Estado para 2015, orçamento que mais uma vez vai no sentido de limitar a 

autonomia política, administrativa e financeira dos municípios. Só nos últimos 4 anos, as 

autarquias já perderam cerca de 1.500 milhões de euros. --------------------------------------------------

-----Verifica-se, por exemplo, que a proposta de Orçamento do Estado para 2015, aprovada na 

generalidade no passado dia 25 de novembro, e a chamada reforma da fiscalidade verde, não 

contemplam a redução da taxa do IVA aplicável à iluminação pública e aos transportes e refeições 

escolares, matérias sobre as quais já havia acordo entre a ANMP e o Governo. -----------------------

-----O Governo continua a aumentar os impostos sobre as famílias e as empresas mas sugere aos 

contribuintes que levem as autarquias a baixar na sua parte, enquanto o mesmo Governo reduz as 

verbas atribuídas a essas mesmas autarquias. ----------------------------------------------------------------

-----Sem rejeitar a necessidade de se usar com parcimónia os fundos públicos, a Assembleia 

Intermunicipal da OesteCIM, hoje reunida em sessão ordinária, manifesta o seu desagrado 

relativamente às opções da proposta de Orçamento do Estado para 2015, nomeadamente, as que 

desrespeitam o que já tinha sido acordado entre a Associação Nacional de Municípios e o 

Governo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor António Querido interveio para falar sobre a Linha do Oeste, apresentando uma 

Moção, que leu e se transcreve: “Nos anos antecedentes à legislatura deste Governo, o país pautou 

a sua estratégia, no domínio dos transportes, por um elevado investimento no eixo rodoviário, o 

que acabou por tornar Portugal num dos países com mais quilómetros de auto-estradas, por 

habitante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Tal estratégia teve os resultados sobejamente conhecidos, sobre os quais não nos 

debruçaremos, por não ter obtido continuidade neste Governo. Entretanto, aconteceu uma 

reformulação do setor do qual resultou a promessa de modernização da Linha do Oeste, a qual é 

extremamente bem-vinda. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----Ainda assim, atendendo ao estado da Linha do Oeste - que constitui um pilar estratégico 

essencial para a região – nos últimos meses, urge salientar o seguinte: ----------------------------------

-----1) Não é admissível a ausência de material circulante que se tem verificado, da qual tem 

resultado a supressão de vários comboios; --------------------------------------------------------------------
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-----2) Muitas estações ou apeadeiros da região Oeste não têm pessoal nem dispositivos 

eletrónicos, pelo que, em muitos casos, os utentes não têm conhecimento da supressão das viagens, 

o que causa transtornos intoleráveis ao nível pessoal; ------------------------------------------------------

-----3) Esta situação contrasta com a confiança que a empresa tem recuperado junto da população 

e acaba por ser contraproducente com o esforço levado a cabo na recuperação da empresa, visto 

que este tem sido sacrificado por conta dos factos relatados; ----------------------------------------------

-----Estes acontecimentos penalizam sobretudo os utilizadores diários da linha. Estudantes, idosos, 

trabalhadores e tantos outros, que por escolha própria ou por ausência de alternativa rodoviária, 

escolheram a ferrovia como meio de transporte. Por este motivo, esta problemática assume uma 

relevância mais acentuada e exige-se a sua resolução imediata. ------------------------------------------

-----Além disso, num plano futurístico, reitera-se a premência do cumprimento do disposto no 

Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas – PETI – relativamente a este eixo, dada a sua 

preponderância para a competitividade da ferrovia e para o desenvolvimento do Oeste. Não pode 

existir qualquer hesitação no que concerne à modernização da linha, visto que se trata de uma 

condição sine qua non para a sua sobrevivência. ------------------------------------------------------------

-----Por tudo isto, o grupo intermunicipal do CDS-PP propõe à Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----1) Dadas as questões levantadas pela fusão da REFER com as Estradas de Portugal, que peça 

um esclarecimento cabal ao Governo, relativamente à validade do cumprimento da modernização 

da Linha do Oeste; ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----2) Exija à CP a regularização da situação a breve trecho, de forma a não prejudicar os 

passageiros.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação informou que as três questões que queria falar já foram introduzidas 

pelos colegas mas pretende reforçar o que já foi dito. A primeira questão tem a ver com a saúde e 

com o Centro Hospitalar do Oeste, de quem continuam à espera de respostas. O Conselho 

Consultivo do Centro Hospitalar continua sem ser implementado. Cada vez é prestado um serviço 

pior às pessoas. Pergunta como e onde é que se vão indignar a seguir, porque pouco mais podem 

fazer para serem recebidos. Mas a questão da saúde não se esgota no Hospital, começam a ter 

problemas estruturais ao nível dos cuidados de saúde primários, que merecem profunda 

preocupação, faltam médicos de família e o número de Unidades de Saúde Familiar foi reduzido ou 

nem, sequer foi implementado. Quando querem falar em qualidade de vida na Região, com este tipo 

de saúde no Oeste, arriscam-se a que a mesma se torne apenas uma figura de estilo. A segunda 

questão, tem a ver com a Linha do Oeste, que é também um exemplo claro de um equívoco 
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estratégico, de alguém que não quer ouvir o apelo das populações. Consideram que estão a matar a 

Linha do Oeste aos poucos, a falta de qualidade nos serviços faz com que muita gente deixe de 

optar pelo comboio e depois suprimem a Linha porque dizem que ela não tem utilizadores. A 

Comunidade Intermunicipal tem obrigação de tomar uma atitude firme também nessa situação. Não 

chega pedir explicações, têm que exigir explicações e medidas. Não coloca em causa a 

intencionalidade e a genuinidade do que é manifestado nas reuniões, mas têm que dar o salto, de 

modo a passarem da solicitação à exigência. A Linha do Oeste é uma ferramenta estratégica de 

desenvolvimento, fundamental para a Região. Não podem tolerar que a tratem tão mal e que depois 

venham dizer que não há procura. A terceira questão tem a ver com os Centros de Emprego e com a 

otimização dos mesmos. Em Peniche tinham um Pólo do Centro de Emprego a funcionar a tempo 

inteiro, depois passou a parcial e, de momento, só funciona por marcação. Num território como 

Peniche que tem problemas estruturais complexos, que tem problemas graves de desemprego, com 

situações que exigem acompanhamento, não é tolerável que se extinga o serviço, que é vital para 

prevenir males maiores. Protestam pela forma, excessivamente administrativa, como as decisões 

são tomadas sem terem em conta os impactos que a situação tem no território e nas pessoas. Quanto 

às questões que já foram introduzidas na presente reunião, informa que a CDU se associa ao Voto 

de Louvor proposto para a Escola Raul Proença, não propriamente, pelo ranking em si porque esse 

é sempre relativo, na medida em que depende de um conjunto de critérios que nem sempre atendem 

à realidade dos contextos, mas porque têm consciência que a referida Escola faz um excelente 

trabalho educativo e o ranking permite dar visibilidade a esse trabalho. ----------------------------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes interveio para dar nota, em nome do Grupo do PSD, 

relativamente às Moções apresentadas. Em relação ao orçamento e verbas transferidas para as 

autarquias referiu ser uma falsa questão e uma situação que não é completamente verdadeira e não 

ocorre em todas as autarquias. Referiu ter estado no dia anterior na Assembleia Municipal de Torres 

Vedras, onde se constatou que o que está previsto em orçamento de Estado para 2015 é um 

aumento de mais de quinhentos milhões de euros em relação ao ano anterior. Nesse sentido, o PSD 

não poderá votar favoravelmente essa Moção até porque no que respeita à questão do IMI é 

evidente que, independentemente, de haverem algumas clausulas de salvaguarda para que o 

aumento do IMI seja direcionado para a diminuição de encargos com empréstimos, isso não é mau, 

é uma situação em que as autarquias se têm mostrado muito corretas a nível nacional e conseguem, 

independentemente dos seus recursos, diminuir o seu endividamento e passar de contas negativas a 

contas positivas, como aconteceu no seu Município. Em relação à segunda Moção, relativamente à 

Linha do Oeste já ouviu falar em todas as possibilidades, assim como, em ações que estavam 
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previstas inclusive nas fichas de contrapartidas em relação à não edificação do aeroporto da Ota. A 

Linha do Oeste não é o que era e sabe que está previsto uma intervenção na Linha, inclusive pela 

ação do Município das Caldas que elaborou um Estudo que propiciou que esteja prevista a 

eletrificação da Linha e um melhoramento do material circulante entre Caldas e a zona de Meleças. 

Assim sendo, deverão aguardar, não vão votar contra, mas é um exagero, votarem favoravelmente a 

Moção. Vão ter uma posição equilibrada e vão abster-se. Em relação ao Voto de Congratulação à 

Escola Raul Proença vão votar favoravelmente. Congratulam-se que seja uma escola da Região a 

ter esse resultado no ranking. ------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para referir que o Partido Socialista se congratula com a 

apresentação de uma Moção por parte do Partido CDS, sobre a necessidade de se requalificar a 

Linha do Oeste. Não pode deixar de lamentar a existência de vários Partidos CDS. Existe o CDS da 

Assembleia, que defende a requalificação da Linha do Oeste e o CDS do Governo, que se esquece 

da Linha. Era bom que se entendessem para bem do Oeste. De qualquer forma o voto do PS será 

favorável a todos os documentos que obriguem o Governo a olhar para a Linha do Oeste. 

Relativamente à Escola Raul Proença concordam com o Voto de Congratulação e estende o voto a 

todas as Escolas Públicas, que apesar de não estarem classificadas em primeiro lugar, fazem um 

trabalho diário meritório, com esforço para que a educação seja de excelência naquilo que é a 

escola pública e tenha, ao longo dos anos, transformado gerações naquilo que hoje são 

reconhecidamente, as gerações mais bem qualificadas. Em relação às transferências do Estado para 

as autarquias, reconhece que há um aumento de transferência do Estado para as autarquias, o que 

não há é autonomia das autarquias para decidirem o que fazer com esse dinheiro. O aumento das 

transferências é só metade da verdade, a outra metade é que o Governo dá dinheiro, mas indica 

onde o mesmo será empregue, ou seja o Governo podia fazê-lo diretamente sem passar pelas 

autarquias e lhes aumentar os custos administrativos. Em relação ao IMI, referiu que muitos dos 

presentes votaram as taxas de IMI nos seus concelhos e disse ter a certeza de que se pudessem 

teriam votado taxas mais baixas, caso o Governo tivesse tido a coragem de colocar os fundos 

imobiliários e os Bancos, que são detentores de milhares de casas, a ter que pagar IMI. Deixa um 

desafio ao Governo para que este tenha coragem de olhar para os que não pagam e olhar menos 

para os que pagam. Vão votar favoravelmente a Moção. ----------------------------------------------------

-----O Senhor António Querido interveio para informar que não existem dois CDS, não há um 

CDS nacional nem um CDS do Distrito de Leiria. Há um Plano – PETI (Plano Estratégico de 

Transportes e Infraestruturas), que prevê a modernização da Linha do Oeste, que é o que o Governo 

pretende e o CDS defende. Vem defender a modernização da Linha, referindo que há meses atrás 
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surgiram várias notícias que apontaram para a supressão de comboios ao longo da Linha do Oeste 

porque faltavam materiais circulantes e o que pretendem é, fazer ver que não vale a pena estarem a 

pedir um esforço à CP, para ganharem a credibilidade que tinham para depois sacrificar essa 

credibilidade por supressões de comboios, por ausência de material circulante. Não é admissível e 

essa situação tem que ser resolvida para bem do Oeste. -----------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Guerra interveio para fazer um protesto porque as escolas de qualidade 

podem ser públicas ou privadas. Darem mérito à Escola que ganhou o ranking e discriminarem as 

escolas privadas é inaceitável. Na Benedita existe uma escola privada com cerca de mil e duzentos 

alunos, que faz cinquenta anos e foi feita com o sacrifício das pessoas, é uma escola do povo, 

construída para servir o povo. Uma Ministra socialista irresponsável resolveu acabar com essa 

Escola e outras da Região e, atualmente, o Estado não paga nada, conservação, seguros, limpeza, 

não paga centenas de milhares de euros anuais e a Escola está em risco de fechar porque alguém, 

por questões doutrinárias acha que a escola privada não presta. A Escola formou dezenas de 

milhares de alunos, que hoje têm formação superior, porque na Benedita se criou uma escola 

privada que faz um serviço público e que, infelizmente, está muito limitada porque em 2010, a 

Ministra, sem conhecer a realidade, resolveu decretar o fim das escolas privadas. Deixa o seu 

protesto porque considera que as escolas privadas não são menos que as públicas, antes pelo 

contrário, têm muita gente a trabalhar gratuitamente e nas públicas toda a gente é paga e, por vezes, 

bem paga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal interveio para responder e dar as 

informações necessárias sobre todos os temas abordados. Em relação à intervenção do membro 

Jorge Faria, esclareceu que a marca Oeste Portugal não é uma marca turística ou para o turismo, é 

para aplicar a todos os produtos, onde se incluem também os produtos agrícolas, de acordo com o 

interesse dos próprios produtores. Na sua opinião, é um processo difícil porque quando tentam 

“vender” uma marca que é comum a doze concelhos e cada um já tem a sua marca legítima, 

pessoal, para vender o seu próprio concelho, pode dar origem a que qualquer dia não haja peras que 

cheguem para terem carimbos de marcas. É um problema secundário, mas que deveriam começar a 

pensar de forma global e depois de forma local. No que se refere à dragagem da Lagoa de Óbidos 

informou não se tratar de um projeto da OesteCIM, é um projeto municipal e sugeriu que o Senhor 

Presidente do Município de Óbidos fizesse o ponto de situação das dragagens. Em relação às 

questões da membro Eugénia Correia informou comungar inteiramente com as mesmas e a resposta 
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às suas questões é extremamente fácil. Terem critérios e escalões de ação social comuns para a 

Região e terem critérios para os programas educativos intermunicipais comuns era muito bom se 

tivessem uma regionalização. Como não têm regionalização, esses critérios são visões com que 

qualquer um é capaz de concordar mas cuja aplicabilidade não está nas competências, nem na 

autonomia que cada um dos Municípios tem. No futuro haviam de tender para essa situação mas a 

realidade que vivem é uma realidade cada vez mais desagregadora do Oeste, basta olhar para a 

saúde, para os tribunais, até para aquilo que são as forças policiais. Na questão da saúde e dos 

cuidados hospitalares existem dois Municípios que vertem para Leiria, quatro Municípios que 

vertem para as Caldas da Rainha, três Municípios que vertem para Torres Vedras, dois Municípios 

que vertem para Vila Franca de Xira e um Município que verte para Loures. Nesse caso, onde é que 

fica a possibilidade de falarem a doze, onde é que fica a Região? E o mesmo exemplo pode ser 

dado para os Tribunais, Torres Vedras já verte para Loures e Vila Franca de Xira, que não têm nada 

a ver com o Oeste. A tendência que vêm a nível central é cada Ministério ter a sua geografia e o seu 

mapa geográfico. A coesão regional não existe a nível central, o que dificulta, ainda mais, 

conseguirem-na a nível local e conseguirem obter algumas uniformidades. Mesmo ao nível dos 

projetos-piloto, quando estão a iniciar uma boa experiência através de um projeto-piloto que é para 

toda a Região, há sempre uma ou outra autarquia que é alvo de um Ministério, para participar 

noutro projeto-piloto, que não envolve os restantes Municípios. Isso não ajuda a agregação da 

Região e leva a que cada vez mais continuem a pensar cada um por si, enquanto Presidentes de 

Câmara e menos pela cabeça de uma Comunidade Intermunicipal. No que se refere à Estratégia 

2020 e à baixa natalidade, informou que a Comunidade Intermunicipal está muito atenta e ansiosa 

por trabalhar, de forma afincada, na Estratégia 2020. No momento já têm algumas ideias gerais e 

princípios que são públicos, mas em termos de regulamentos, em termos de saberem quais serão as 

ITI’s (Investimentos Territoriais Integrados) de futuro, qual a sua abrangência, qual é o papel que 

se quer dos Municípios e das CIM’s, ainda não conseguem dar resposta. Tal como o membro Nuno 

Sampaio, também espera que a Estratégia 2020 seja uma grande alavanca para a Região, mas 

dúvida que a alavanca para a Região esteja centrada exclusivamente nos privados, como aponta, ou 

seja, terem uma alavanca centrada no setor privado em que ignora os Municípios e as CIM’s será 

sempre uma alavanca muito curta e com um fluxo de força muito diminuto. Ou têm parcerias 

verdadeiras entre o privado e o público, entre as empresas, os Municípios e as CIM’s a confluir 

para os interesses da Região, ou então, a expetativa dificilmente se concretizará. Em relação ao 

membro Rui Prudêncio e ao tema da saúde no Oeste, referiu que é um problema que preocupa todos 

os Presidentes de Câmara. Não se trata de um problema do Hospital das Caldas ou do Hospital de 



FL. 82 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 5/ 2014 Reunião de 28.11.14 

 
Torres Vedras, mas sim do CHO (Centro Hospitalar do Oeste) e da Administração Regional de 

Saúde. Os problemas podem diferenciar por especialidades num ou noutro hospital, mas são 

comuns na carência e na insuficiência de resposta às populações, pelo que devem falar sempre a 

uma só voz. O mesmo se aplica aos cuidados primários, onde existem muitas carências e oestinos 

sem médico de família, tanto a norte como a sul. Em relação à Linha do Oeste informou terem tido 

uma reunião com o Ministro da Economia e Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e 

Comunicações, da qual deu conta na passada reunião, a mesma realizou-se em abril de 2014 e a 

partir dessa data não tiveram mais novidades. Têm um Orçamento de Estado, instrumento pelo qual 

o país se vai reger no próximo ano, onde ainda não encontrou qualquer referência à modernização 

da Linha do Oeste, pelo que continuam na expetativa. A eletrificação da Linha é importantíssima, 

nem que seja em termos ambientais e é importantíssimo a melhoria do material circulante, mas sem 

terem uma nova amarração a Lisboa, a Linha do Oeste terá sempre um futuro e um equilíbrio 

financeiro muito condicionado. A ambição de todos deverá passar por um novo traçado a sul da 

Malveira para Lisboa e que o traçado seja distinto do atual. No que se refere à intervenção do 

membro Nuno Sampaio e da Estratégia 2020, voltou a referir que, não retirando a importância do 

privado em todas as regiões do país, não devem menosprezar a capacidade do público, 

nomeadamente a capacidade de execução e melhoramento da qualidade de vida e qualidade das 

instalações para as empresas que as Câmaras Municipais têm e que as CIM’s devem ter. Em relação 

à Pisoeste / Caixa Leasing & Factoring / OesteCIM / Câmara Municipal da Lourinhã informou que 

há um documento que deu entrada na OesteCIM e se encontra no Gabinete Jurídico para dar 

resposta e deixou claro que a OesteCIM não tem qualquer tipo de litígio com a Câmara Municipal 

da Lourinhã. Entre a passada reunião do Órgão e a presente existe um avanço jurídico. Pouco 

tempo depois da última reunião tiveram uma informação do Gabinete Jurídico que a transferência 

de créditos que foi feita da Pisoeste para a Caixa Leasing & Factoring, referente aos créditos que 

tinha sobre a Câmara Municipal da Lourinhã foi uma transferência que não é reversível, ou seja, em 

falta de pagamento a Pisoeste não responde por essa transferência e esse aspeto modificou tudo. 

Justifica a não responsabilidade da OesteCIM, permitindo que se possa fazer um encerramento 

definitivo da Pisoeste, assumindo a OesteCIM os restantes encargos que ainda estão a decorrer. Em 

relação à dívida que a Câmara Municipal da Lourinhã tem com a OesteCIM explicou que a dívida 

que a Câmara Municipal da Lourinhã tem à Caixa Leasing & Factoring ronda os quinhentos e 

quarenta e seis mil euros, segundo as contas da Pisoeste. Sabem que a Câmara Municipal da 

Lourinhã está a discutir essa situação com a Caixa Leasing & Factoring. Acontece que por força do 

contrato que a Pisoeste fez com a Caixa Leasing & Factoring, a Pisoeste assumiu a 
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responsabilidade do pagamento dos juros dessas dívidas, por isso a Pisoeste foi pagando os juros 

vencidos das dívidas de cada um dos Municípios cujos créditos foram transferidos. Esses juros 

suportados pela Pisoeste ou OesteCIM, juntamente com o processo de liquidação da Pisoeste, 

somam cerca de cento e trinta e oito mil euros. Em termos contratuais a Câmara Municipal da 

Lourinhã nada deve à Pisoeste ou à OesteCIM, já que em função do contrato quem ficou de pagar 

os juros foi a Pisoeste. Face à situação de liquidação da Pisoeste e tendo em conta a realidade 

descrita, os Presidentes de Câmara, em reunião dos doze Municípios, acordaram em que, embora 

exista essa cláusula contratual, cada uma das Câmaras que tinha juros vencidos os deveria pagar à 

OesteCIM. Isto porque não faria sentido que os que não estavam nessa situação, que não tinham 

relação comercial com a Pisoeste ou que não tinham juros vencidos, tivessem a suportar os juros 

dos outros. As Câmaras Municipais que tinham juros vencidos liquidaram esses juros à exceção de 

duas Câmaras Municipais, uma das quais é a Câmara Municipal da Lourinhã. Existe, contudo o 

compromisso do Senhor Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã que quando a questão 

administrativa com a Caixa Leasing & Factoring estiver resolvida, farão contas com a OesteCIM. 

Formalmente e legalmente não se pode dizer que haja uma divida de juros da Câmara Municipal da 

Lourinhã à OesteCIM, mas existe uma deliberação do Executivo da assunção desse encargo por 

cada um, individualmente. Em relação à última questão, respondeu que sempre souberam da 

transferência do crédito feito pela Pisoeste para a Caixa Leasing & Factoring. No que diz respeito à 

intervenção do membro Luís Carlos Lopes e tendo sido dado a entender que a Câmara Municipal de 

Torres Vedras tinha mais dinheiro do que antigamente, explicou que em 2009 tiveram um 

orçamento de sessenta milhões de euros, em 2014 tiveram um orçamento de quarenta e cinco 

milhões de euros e para 2015 aprovaram um orçamento de cinquenta milhões de euros. Como foi 

referido o pouco acréscimo de dinheiro que vem para as Câmaras vem consignado, o que causa 

alguma revolta, tendo em conta que são obrigados a canalizar dinheiro para pagar divida bancária e 

o critério é pagar a divida mais antiga, sendo certo que a divida mais antiga tem um spread igual a 

zero e a divida mais recente tem spreads iguais a cinco ou seis e meio. ----------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Óbidos. ------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Óbidos interveio para dar o ponto de 

situação das dragagens na Lagoa de Óbidos. Trata-se de um projeto de importância regional, 

nacional, que tem uma dimensão muito para além daquilo que é a sua geografia de localização e 

espera que o mesmo seja tratado tendo em conta essa dimensão. No dia 17 de outubro de 2014 

tiveram uma assinatura de Contrato de Financiamento para início da dragagem em 2015 e tiveram 



FL. 84 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 5/ 2014 Reunião de 28.11.14 

 
informação recente de que o início dos procedimentos, de acordo com o Código dos Contratos 

Públicos, já foi iniciado. Tudo leva a crer que vão ter as dragagens da 1ª fase, depois terão que fazer 

todo o processo para a 2ª fase de dragagens, para os braços da Lagoa e é preciso um conjunto de 

outras coisas, designadamente, a requalificação e proteção das margens. Com a devida autorização 

do Presidente da Mesa, aproveitou para referir a questão de um certo ataque à autonomia do poder 

local, e explicar que a mesma não se consigna apenas na esfera do presente Governo, mas sim na 

esfera do arco da governação. Recorda-se, ainda enquanto Vereador, que iniciaram um ciclo de 

ataque à autonomia do poder local de forma cada vez mais sistémica. Para quem pensa que os 

Presidentes de Câmara estão a agir em função da sua natureza ideológica ou partidária, está 

enganado. Enquanto Presidente de Câmara e na defesa das populações locais, referiu existirem 

resultados e factos que mostram que as autarquias são capazes de gerir e, mais que isso, gerir 

menos dinheiro com mais resultados. Custa-lhe ouvir a defesa do indefensável, como custa ouvir a 

questão do IMI como já foi referido, porque na verdade a questão dos fundos resulta de 

deliberações em momentos do governo do Partido Socialista, o que demonstra que ninguém está 

isento de responsabilidades. É verdade que aumentou o Fundo Social Municipal, mas enquanto 

Presidente de Câmara, revelou ter sérias dúvidas se aquilo que foi transferido “a mais” foi nas 

regras daquilo que é a fórmula de financiamento e corresponde exatamente a esse valor e disse 

recear que não. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues referiu que não é um político, mas sim um oestino que gosta do 

Oeste e da sua terra. Questiona como é que na Assembleia Intermunicipal podem chegar a um 

consenso, quando numa situação tão estratégica para o Oeste, como é a Linha do Oeste, não 

conseguem chegar a um entendimento. Informa ter consigo a Moção do CDS-PP e refere que a 

única situação apresentada é pedir à Assembleia Intermunicipal “Dadas as questões levantadas 

pela fusão da REFER com as Estradas de Portugal, que peça um esclarecimento cabal ao 

Governo, relativamente à validade do cumprimento da modernização da Linha do Oeste; Exija à 

CP a regularização da situação a breve trecho, de forma a não prejudicar os passageiros”. É uma 

Moção que nem é política, é do Oeste e do sentimento de todas as pessoas que utilizam a Linha. 

Não pode deixar de transmitir o seu descontentamento pela posição apresentada pelo PSD e referiu 

que não é o PSD do Oeste, dando o exemplo que o PSD de Sobral de Monte Agraço apresentou, no 

dia anterior, uma Moção praticamente igual à do CDS-PP, que foi aprovada por unanimidade. 

Voltou a referir não ser uma posição do PSD do Oeste porque o PSD de Sobral de Monte Agraço 

está do lado da Moção apresentada. ----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou, que não havendo 
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mais intervenções passariam à votação dos documentos apresentados, respeitando a sua ordem de 

chegada à Mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à consideração da 

Assembleia que o Voto de Congratulação não fosse novamente lido, o qual foi aceite e, 

seguidamente colocou à votação o Voto de Congratulação apresentado pelo membro Edgar 

Ximenes, que foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Guerra interveio para fazer uma Declaração de Voto e informou que é 

totalmente a favor do Voto apresentado, o seu protesto foi apenas e, exclusivamente, porque o 

Partido Socialista veio falar repetidas vezes em associar o ensino público, discriminando e 

esquecendo as outras escolas do país. --------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio em Defesa da Honra referindo que foi dito que, 

propositadamente, o PS discriminou a escola privada. Afirma que não falou em discriminação, a 

escola em causa é pública e só por isso quis associar todas as escolas públicas, até porque é 

Professor numa escola privada e não tem qualquer problema com as escolas privadas. Como se 

tratava de um Louvor a uma escola pública o PS entendeu estendê-lo a todas as escolas públicas, 

não havendo qualquer tipo de discriminação da parte do Partido Socialista relativamente ao 

excelente trabalho das escolas privadas, apenas não estavam a discussão. --------------------------------

----O Senhor Luís Carlos Lopes interveio para responder ao Secretário da Mesa e referiu não 

gostar da Moção apresentada sobre a Linha do Oeste, mas disse não haver razão para pensarem que 

o PSD não é uno no Oeste e não vai ser pela sua pessoa que vão romper a unanimidade. --------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

José Lalanda, Vice-Presidente da Mesa para proceder à leitura da Moção apresentada pelo membro 

Edgar Ximenes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Lalanda leu a moção apresentada pelo membro Edgar Ximenes sobre o 

Orçamento de Estado para 2015. --------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação a Moção 

apresentada sobre o Orçamento de Estado para 2015, que foi aprovada por maioria, com vinte e seis 

votos a favor, dezanove votos contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

José Lalanda, Vice-Presidente da Mesa para proceder à leitura da Moção apresentada pelo membro 

António Querido. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Lalanda leu a moção apresentada pelo membro António Querido sobre a Linha 

do Oeste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação a Moção 

apresentada sobre a Linha do Oeste, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------

------ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------

------PONTO 1 – INFORMAÇÕES --------------------------------------------------------------------------

------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou ter prestado todas as 

informações na sua intervenção anterior, mas mostrou-se disponível para responder a todas as 

questões que sejam colocadas. ----------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 2 – INFORMAÇÃO DO ROC SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2014 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

OESTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou que a informação do ROC é 

extensa e clara, dando nota da situação financeira da Comunidade, nos primeiros seis meses do ano. 

Não aponta qualquer tipo de irregularidade e os próprios rácios comparados com os rácios do ano 

anterior não são iguais mas também não revelam grandes discrepâncias. ---------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou não haver 

intervenções e que a Assembleia Intermunicipal tomou conhecimento da informação do ROC sobre 

a situação económica e financeira a 30 de junho de 2014 da Comunidade Intermunicipal do Oeste. -

-----PONTO 3 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 

ORÇAMENTO PARA 2015 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou que o Orçamento apresentado 

para 2015 está muito aquém das expetativas e do desejo do Conselho. Tal não se deve a qualquer 

distração, mas a OesteCIM funciona muito numa lógica dos fundos comunitários e numa lógica das 

janelas de oportunidade dos fundos, num raciocínio não individual mas a doze e a falta de 

regulamentação naquilo que é a Estratégia 2020 leva a que não possam esboçar ações para 

desenvolver no próximo ano, de uma forma objetiva. Poderia ser fácil elencar uma série de desejos 

comuns aos doze, mas todos têm a maturidade suficiente para saber que para além do desejo, o 

mais determinante é aquilo que têm possibilidade de vir a concretizar. Aguardam a regulamentação, 
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saber qual o papel das CIM’s, aguardam saber com mais clareza aquilo que virão a ser as ITI’s e 

onde começam e acabam, para depois e face a esse enquadramento discutir e debater, a doze, para 

chegar a conclusões. O trabalho de casa está feito em termos genéricos, com o Plano de Ação do 

Oeste, foi feito com várias parcerias e reúne tanto o pensamento dos autarcas do Oeste como das 

próprias empresas e associações. O Plano está feito e os grandes objetivos estratégicos para a 

Região foram, de forma unânime aceites por todos e, de momento, só falta saber os caminhos em 

concreto para lá chegar. Por isso, têm perfeita consciência que o Orçamento submetido não tem 

essa perspetiva de futuro, não se devendo à ausência de visão da OesteCIM, mas à ausência de 

instrumentos reais que permitam focar a visão que têm para os próximos seis anos. O documento 

reflete o encerramento de um ciclo e por isso prevê um decréscimo na ordem dos 17% porque os 

fundos e os Programas estão a findar. É um Orçamento que prevê uma redução com as despesas de 

pessoal, motivada pela saída de alguns técnicos. É um problema que começa a causar alguma 

preocupação e com o novo Quadro Comunitário e com os novos Programas vão começar a ter 

grandes dificuldades para responder tecnicamente aos desafios futuros, razão pela qual vão ter que 

se debater a médio prazo. As aquisições de bens e serviços também decrescem porque têm em 

curso uma candidatura SAMA (Sistema de Apoio à Modernização Administrativa), que tem grande 

peso no orçamento e está a chegar ao fim. No que se refere às despesas correntes nota-se um 

crescimento que se deve ao regime de Iva e à Central de Compras. Há uma subida das despesas de 

capital, que tem a ver com o SAMA e com a reprogramação que foi feita onde se incluíram novos 

projetos e se registou a entrada de Municípios que estavam de fora. A nível das receitas verifica-se 

um decréscimo, que tem a ver com um abrandamento e com o fim de algumas candidaturas, em que 

as despesas passam a ser mais suportadas pelo Executivo. Embora haja um abrandamento da 

atividade da OesteCIM, o investimento dos Municípios mantém-se porque havendo menos projetos 

há menos comparticipação dos mesmos na estrutura de recursos humanos da OesteCIM, ou seja, há 

menos pessoas afetas aos projetos e o esforço dos Municípios tem que se manter. Por fim, deu nota 

da grande preocupação existente e do ensejo em começar a olhar menos para o presente e olharem 

mais para o futuro, a bem dos Municípios, da Região e da coesão territorial. ----------------------------

------O Senhor Rui Prudêncio interveio para referir que se trata do Orçamento possível tendo em 

conta os atuais constrangimentos. Lamenta que não seja possível à OesteCIM apresentar um 

Orçamento com projetos concretos, com linhas de rumo e áreas em que os Municípios têm 

possibilidade de concorrer aos fundos. Tal acontece porque o Governo continua sem dar 

orientações e sem dialogar com as autarquias, no sentido de permitir que as próprias possam 

orientar o seu investimento. Relativamente ao Orçamento apresentado solicitou à Mesa a separação 
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de um Ponto que considera que deve ser discutido e votado independentemente do Ponto do 

orçamento que estão a votar. Trata-se da Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais, que está agregado às Grandes Opções do Plano. O Grupo do Partido 

Socialista solicita à Mesa que esse novo Ponto seja introduzido na Ordem de Trabalhos em 

discussão, de forma independente do Ponto onde está inserido. --------------------------------------------

-----O Senhor Edgar Ximenes reforçou que não se trata do Plano e Orçamento que desejavam para 

2015. Pergunta se a OesteCIM alguma vez poderá ter o Orçamento que deseja. Para o ano de 2015, 

a justificação dada na nota introdutória que acompanhou o Plano, está na falta de definição e 

regulamentação da Estratégia 2020 (leia-se Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020). O 

Orçamento está tecnicamente bem feito e indiscutivelmente, aponta para o equilíbrio financeiro, só 

não é melhor devido à herança que subsiste de casos como o da Pisoeste. Quanto ao Plano 

Plurianual de Investimentos e Grandes Opções do Plano é um conjunto de intenções, algumas 

correspondem a projetos já em andamento, mas a maioria são intenções que dependem mais da 

decisão de terceiros Gestores dos Fundos Comunitários do que da capacidade da OesteCIM. Vão 

esperar mais um milagre da multiplicação dos fundos para continuar a sonhar. Na perspetiva da 

eliminação progressiva do paradigma da subsídio-dependência, a OesteCIM tem que se orientar 

para a geração de recursos próprios, seja por si própria, seja através dos Municípios que a integram 

e só há uma maneira de o fazer, através da criação de riqueza e das condições que levam a isso. Os 

próximos investimentos não serão em piscinas, campos de relva sintética, polidesportivos, centros 

culturais, rotundas e apoios infraestruturais a novas e múltiplas urbanizações, isso correspondeu a 

uma fase, porventura, necessária mas teve um custo demasiado pesado. Ainda vão ter um Quadro 

Comunitário de Apoio até 2020 que, há muitos anos atrás, muitos pensavam que não viria a existir 

e hoje muitos pensam que este será o último. Portugal não pode dar-se ao luxo de continuar a ser 

uma espécie de entreposto de fluxos financeiros, que embora deixando um rasto de obras feitas 

acabam sempre por deixar um monte de dívidas para pagar. Faz um apelo para que a Comunidade 

pense no que venha a ser a sua intervenção e que não dependa exclusivamente da transferência de 

fundos da União Europeia. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação referiu que não estavam a analisar as Grandes Opções do Plano mas 

sim as opções possíveis do Plano. Tem estado ligado à organização de Planos de Atividades, 

noutros contextos e é recorrente o constrangimento já referido, o Portugal 2020 é a fonte de todas as 

expetativas e o facto de não estar regulamentado no tempo que devia causa limitações ao nível do 

que é o desenho das Grandes Opções do Plano. A CDU compreende os constrangimentos e as 

limitações e, desse ponto de vista irá votar favoravelmente. Entendem que o Oeste tem uma boa 
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ferramenta de trabalho, que é o Plano de Ação do Oeste, ferramenta muito partilhada, muito 

participada, com perspetivas muito concretas daquilo que pode ser uma estratégia de 

desenvolvimento para a Região Oeste. Julgam ser um instrumento de referência que pode e deve ser 

utilizado. O Orçamento está claro e tecnicamente está bem feito. Subscrevem a ressalva feita pelo 

Partido Socialista da separação do conteúdo referido e irão ter uma posição favorável. ----------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes referiu que além da nota introdutória que acompanhou as 

Grandes Opções do Plano existe também uma nota de apresentação que dá conta que o Conselho 

Intermunicipal aprovou por unanimidade as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015. Dá 

enfase à referida comunicação que vem em adenda tal como à informação assinada por três 

membros do Conselho Intermunicipal, em que expressam que não é o orçamento que queriam e 

gostariam de apresentar à Assembleia Intermunicipal, mas tal não se deve à falta de ambição mas à 

falta de definição e regulamentação da Estratégia 2020. Como já foi referido pelo Presidente do 

Conselho Intermunicipal o Orçamento baixa 17% para quatro milhões duzentos e setenta e três mil, 

quatrocentos e nove, vinte e sete euros e isso reflete-se em menos gastos com pessoal e com a 

aquisição de bens e serviços, independentemente dos projetos em curso se manterem e alguns terem 

sido arrastados como é o caso do SAMA. Há um ponto importante do qual deve dar nota, e referiu 

existir um Plano de Ação com objetivos bem definidos e havendo as referidas janelas de 

oportunidades deverá existir mais planificação para que os projetos possam arrancar assim que haja 

“luz verde”. Recordou que no início dos Fundos Comunitários existem sempre os mesmos 

problemas e dirigiu-se ao membro Rui Prudêncio para dar nota que não se trata de um caso único, 

mas sim transversal e cíclico. Em relação ao documento em análise, referiu que as contas estão bem 

apresentadas, existem alguns problemas como o é caso da Pisoeste e da ADRO (Agência de 

Desenvolvimento Regional do Oeste) embora este último não tenha o mesmo grau de preocupação. 

Gostaria de saber porque é que a questão da ADRO vem mencionada de forma específica no 

documento e em que moldes prejudica o funcionamento da OesteCIM. Por fim referiu que o Plano 

e Orçamento apresentados são os possíveis, sendo que, obviamente haverá apoio para a economia 

local, que será bom para as empresas, para o conhecimento e inovação. O que importa é que a 

Comunidade tenha, dentro dos doze eixos de objetivos estratégicos, projetos muito bem definidos e 

deve haver um equilíbrio entre os Municípios. Devem ter um conjunto de projetos em carteira para 

quando surgirem as tais janelas de oportunidades, em 2015, as possam aproveitar. O primeiro ano 

de cada Quadro Comunitário de Apoio é sempre um ano perdido, as execuções são mínimas, as 

regulamentações estão sempre atrasadas que, infelizmente, trás muitas complicações às instituições 

que têm que assegurar o seu funcionamento com base nos Fundos, como é o caso da OesteCIM. 
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Essa é uma realidade que acontece com todos os Partidos. -------------------------------------------------

-----A Senhora Cláudia Ferreira começou por fazer uma pequena nota introdutória ao ponto de 

honra e afirmou estar num Órgão político a representar os munícipes do seu concelho, que a 

elegeram em Assembleia Municipal. Não vive da política mas faz esse exercício e é como política, 

que com honra saúda todos, porque ser politica não é apenas ser militante mas sim ser um cidadão 

ou cidadã absolutamente envolvido de forma ativa, empenhada na vida da sua pólis, seja ela Torres 

Vedras, o Oeste, Portugal, a Europa ou o mundo. Ser alguém que tem o poder de formar opinião 

politica e intervir na sociedade. É com honra que se assume como política e sentiu necessidade de o 

dizer por já ter ouvido, mais que uma vez, alguém de um órgão político dizer “eu estou aqui mas 

não sou político”. Seguidamente solicitou, em nome do Partido Socialista que fosse votado e 

separado o Orçamento e o Ponto relativo à Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais, porque se depararam com uma questão jurídica que não conseguiram, 

em tempo, perceber o seu desfecho. Explicou que a Lei dos Compromissos prevê que possam dar a 

autorização prévia genérica, no entanto, a Lei prevê, também, que para se assumir uma despesa, 

têm que ter a garantia de ter fundos disponíveis. Parece haver uma contradição porque, no 

momento, estão a dar uma autorização e não sabem se esses fundos vão, ou não, estar disponíveis. 

Há também uma questão contabilística, uma vez que as declarações de fundos disponíveis só 

podem ser emitidas para determinado exercício e até têm um prazo. Na dúvida e na impossibilidade 

de pedir um parecer em tempo, aquilo que o Grupo do Partido Socialista propõe, para salvaguarda 

de todos, sem qualquer desconfiança relativamente ao Executivo, muito pelo contrário, porque têm 

a certeza que respeitariam a Lei, é que na última página, a seguir ao ponto 3 e antes das alíneas a) e 

b), onde diz: “(…) emite autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais”, em seguida se diga “devendo ser garantidos os procedimentos necessários à 

efetivação dos compromissos, nomeadamente no que respeita à existência de fundos disponíveis, 

nos seguintes casos” e depois nos casos que a Lei prevê. ---------------------------------------------------

------O Senhor Luis Carlos Lopes referiu que muitas vezes existem acusações de haver dois PSD, 

dois CDS e agora o que têm são dois PS. O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal, Dr. 

Carlos Miguel, soube muito bem o que é que escreveu, sabe bem que iria cumprir a Lei. Mas não se 

opõem a que se coloque a referida cláusula de salvaguarda. Confia totalmente no Dr. Carlos Miguel 

e não considera necessário a salvaguarda, é redundante esse tipo de reserva adicional. Só prova que 

existem vários PS e vários PSD conforme o caso. ------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação a proposta 

do Grupo do PS e depois da CDU de votar em separado a Autorização Prévia Estratégica para 



FL. 91 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 5/ 2014 Reunião de 28.11.14 

 
Assunção de Compromissos Plurianuais. ----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Nuno Sampaio interveio para fazer uma Interpelação à Mesa porque lhe pareceu 

que o Grupo do PS apresentou duas propostas. A primeira proposta formalizada foi a separação do 

documento e a segunda, a alteração ou adenda ao texto da Autorização Prévia Estratégica para 

Assunção de Compromissos Plurianuais. ----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes informou ter uma dúvida jurídica e aproveitou para fazer uma 

interpelação ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal. A dúvida jurídica tem a ver com a 

questão de poderem, ou não, no presente momento, fazer adendas ou alterações ao documento. Em 

segundo lugar e já que se trata de uma proposta apresentada pelo Conselho Intermunicipal, sugeriu 

que o Senhor Presidente do Conselho desse a sua opinião para poderem decidir. -----------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou que é absolutamente prudente 

que a Assembleia Intermunicipal, ao responder a este pedido, ponha uma determinada condição e é 

uma condição que vem na Lei. A Assembleia não pode alterar o Orçamento, mas não é disso que se 

trata, até se podia dizer que é redundante porque o Conselho Intermunicipal não pode adjudicar sem 

previamente ter a cabimentação e, por outro lado, os fundos disponíveis. Se não os tiver incorre em 

procedimentos não só económicos, em responsabilidade jurídico-económica como, inclusivamente, 

em responsabilidade penal. Mas também acha normal e natural, não é qualquer esquecimento, que 

quando a Assembleia aprova aquilo que é pedido, que diga “ nós damos parecer favorável desde 

que haja o compromisso legal de que o Conselho Intermunicipal não faça adjudicações sem ter 

fundos disponíveis”. Ou por recomendação ou por aditamento, considera que o poderão fazer 

porque não estão a alterar o Orçamento mas sim um documento paralelo ao Orçamento. Não se 

sente minimamente diminuído porque se o membro Luís Carlos Lopes confia plenamente no Dr. 

Carlos Miguel, ele confia plenamente nos técnicos que trabalham com ele e são eles que tratam da 

documentação. É com base nessa confiança que têm que viver e executar as coisas. -------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que face aos 

esclarecimentos apresentados estão em condições de colocar as propostas a votação. Colocou à 

votação a separação dos documentos, nomeadamente, da Autorização Prévia Estratégica para 

Assunção de Compromissos Plurianuais, que foi aprovada por maioria com uma abstenção. ---------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra à membro 

Cláudia Ferreira para que pudesse repetir a proposta apresentada por parte do Partido Socialista 

para alteração/adenda/recomendação ao texto da Autorização Prévia Estratégica para Assunção de 
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Compromissos Plurianuais. --------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Cláudia Ferreira interveio para repetir a alteração proposta, que leu e se 

transcreve: “na última página, respeitante ao texto da Autorização Prévia Estratégica para 

Assunção de Compromissos Plurianuais, a seguir ao ponto 3 e antes das alíneas a) e b), onde diz: 

“(…) emite autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais”, em 

seguida se diga “devendo ser garantidos os procedimentos necessários à efetivação dos 

compromissos, nomeadamente no que respeita à existência de fundos disponíveis, nos seguintes 

casos”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Presidente do Conselho Intermunicipal para responder às questões feitas no decorrer do Ponto. ----- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal interveio para responder às questões 

apresentadas, nomeadamente, à questão da ADRO, colocada pelo membro Luís Carlos Lopes. 

Informou que ainda existem compromissos com os recursos humanos, que estão acordados e cujo 

fim do acordo termina no final do ano de 2015 e existem também valores a receber de alguns 

Municípios. Em relação à intervenção do membro Edgar Ximenes comentou que quando o mesmo 

diz que as CIM’s não podem depender exclusivamente das transferências externas, também 

concorda, mas têm que ter paciência, não por acomodação mas porque para terem fundos próprios 

ou têm receitas próprias, através do regime de impostos e taxas que cobram a todos os munícipes ou 

têm maiores transferências dos Municípios para a OesteCIM. É um assunto que cada um pode 

analisar nas suas Assembleias Municipais, sabendo antecipadamente qual será o resultado “nem 

mais um tostão”, por isso, neste quadro é muito difícil terem uma realidade económica diferente. 

Explicou que tem perfeita consciência e contra si fala porque até no Partido Socialista se trata de 

uma palavra que entrou nas “malditas”, que não se pode falar, que é a palavra “regionalização”, até 

quando a membro Eugénia Correia falou, perceberam que era impossível lá chegar e em termos 

financeiros, ou há órgãos próprios, com legislação própria, com pessoas eleitas diretamente e com 

um enquadramento financeiro para o mesmo ou andam a “brincar às coisas”. --------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação a 

alteração/adenda/recomendação ao texto da Autorização Prévia Estratégica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais, que foi aprovado com duas abstenções. --------------------------------------

------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou as Grandes Opções 

do Plano e Orçamento para 2015 da Comunidade Intermunicipal do Oeste à votação. -----------------

------O Ponto 3 – Discussão e Votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015 da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------
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-----PONTO 4 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL E LISTA 

NOMINATIVA DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ---------------------------

------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou que a proposta apresentada é 

rigorosamente igual à proposta apresentada no ano passado. Não se verificou a necessidade de fazer 

alterações, o que não quer dizer que o quadro efetivo, ao presente dia, seja igual, antes pelo 

contrário, têm menos funcionários, daí preverem uma redução da despesa com pessoal. De 

momento, não têm qualquer necessidade de alterar o quadro. Talvez em 2015, haja a necessidade de 

preencher alguns lugares e se isso se materializar a Assembleia Intermunicipal também terá que se 

pronunciar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou não haver 

intervenções e colocou a proposta do Conselho à votação. --------------------------------------------------

-----O Ponto 4 - Discussão e votação do Mapa de Pessoal e Lista Nominativa da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação a aprovação 

da Minuta da Ata, que foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------

----------------------------------------------ENCERRAMENTO------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal declarou encerrada a reunião, 

pelas vinte e três horas e trinta minutos do dia vinte e oito de dois mil e catorze, de que, para 

constar se lavrou a presente Ata. ------------------------------------------------------------------------------- 
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