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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO TRINTA DE ABRIL DE DOIS 

MIL E QUINZE  

 
-----Aos trinta dias, do mês de abril do ano dois mil e quinze, pelas vinte e duas 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 – Discussão e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas 

de 2014 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; -----------------------------------------------------------

-----Ponto 3 – Discussão e votação da Revisão Orçamental nº 1 de 2015 da Comunidade 

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

-----Ponto 4 - Discussão e votação da Proposta de Alteração de Estatutos 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. João Carlos Marques Costa, em substituição do 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, Carlos Alexandre Pereira Granadas, José Manuel Fazendeiro 

Catarino, Raquel Núncio Fragoso Rodrigues de Carvalho, em substituição de 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, Nelson 

Cordeiro Rosa, em substituição de Pedro Gaspar Rodrigues, Manuel Mendes Nunes, Paulo Jorge 

Correia do Espírito Santo, em substituição de José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro, Pedro Miguel 

de Oliveira Marques, José Manuel Dias Custódio, 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, José Rodrigues 

Machado, Sílvia Maurício Correia, Miguel Ângelo Pires Trindade Silvestre, José António Leitão da 

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

Sousa Lopes, Rui José Prudêncio, Secundino Campos de Oliveira, António Fernando Alves 

Fortunato, em substituição de Susana Maria Ribeiro das Neves e João Alexandre Pires Bernardes.-- 

-----Tiveram falta justificada os membros: José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro, Maria Helena 

Pereira Nogueira Santo, Rui José Santos Silva, Pedro Gaspar Rodrigues, Edgar Nunes Ximenes 

Henriques, Rogério Manuel Dias Cação, Alberto Manuel Avelino, Susana Maria Ribeiro das 

Neves, Luís Miguel Rodrigues Braz Gil (membro substituto) Vítor Manuel Marques Fernandes 

(membro substituto) Maria Luísa Santos Barros Gomes Barbosa (membro substituto) e Jacinto 

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

-----Tiveram falta injustificada os membros: José Augusto Ferreira Almeida. --------------------------- 

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Miguel 

Ferreira Folgado, o Sr. Secretário da Vereação da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, 

Augusto Miguel Ferreira de Paiva Salgueiro, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, 

José Manuel Gonçalves Vieira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, 

Fernando Manuel Tinta Ferreira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, José Bernardo 

Nunes, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, Fernando Rui Pereira de Oliveira, 

o Sr. Vereador da Câmara Municipal da Nazaré, Aníbal Freire, 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, o 

membro Carlos Alexandre Pereira Granadas, do Município de Alenquer, em virtude de ter 

retomado o mandato na Assembleia Municipal de Alenquer, passando a substituir a membro Maria 

João Marçal da Graça. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 5 da 

última reunião, realizada dia 28 de novembro 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 seis abstenções. ------------------------------

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

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

seguintes documentos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----Documento 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------

----Cinco ofícios datados de dia 03/12/2014, dirigidos ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal 

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

28/11/2014; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 04/12/2014 dirigido a todos os membros da Assembleia Intermunicipal 

com envio da proposta de Regulamento para o Conselho Intermunicipal da Juventude, entregue na 

Mesa da Assembleia pelo membro Jorge Faria de Sousa no dia 28/11/2014;-----------------------------

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

-----Nove ofícios datados de dia 09/12/2014, dirigidos ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Vice-

Primeiro-Ministro, aos Srs. Presidentes dos Grupos Parlamentares e ao Sr. Presidente da REFER, 

com envio da Moção “Linha Férrea do Oeste”; --------------------------------------------------------------- 

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

-----Nove ofícios datados de dia 09/12/2014, dirigidos ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Vice-

Primeiro-Ministro, à Sra. Ministra de Estado e das Finanças e aos Srs. Presidentes dos Grupos 

Parlamentares, com envio da Moção “Desagrado ao Orçamento do Estado para 2015”; ---------------

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

-----Email datado de dia 09/02/2015, dirigido aos Líderes de Grupo da Assembleia Intermunicipal a 

solicitar contributos no âmbito da constituição do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento 

Intermunicipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 13/02/2015, dirigido aos Srs. Presidentes de Câmara e Presidentes das 

Assembleias Municipais da OesteCIM, a solicitar a divulgação do Edital da Assembleia 

Intermunicipal de dia 30/04/2015; ------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de dia 17/03/2015, dirigido ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal da 

OesteCIM, com os contributos para a constituição do Conselho Estratégico para o 

Desenvolvimento Intermunicipal, solicitados à Assembleia Intermunicipal; -----------------------------

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

-----Email datado de dia 06/04/2015 dirigido aos Líderes de Grupo da Assembleia Intermunicipal 

com o envio da Ordem de Trabalhos da presente reunião;---------------------------------------------------

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

------Ofício Circular datado de dia 23/04/2015, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----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 12/12/2014, com 

envio da Moção “Água, um bem de todos, para todos”;------------------------------------------------------

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

-----Ofício do Gabinete do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, datado de dia 29/12/2014, a acusar a 

receção da Moção enviada sobre a Linha Férrea do Oeste;--------------------------------------------------

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

-----Ofício do Gabinete do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, datado de dia 31/12/2014, a acusar a 

receção da Moção enviada sobre o Desagrado ao Orçamento do Estado para 2015; --------------------

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

-----Ofício do Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, datado de dia 21/01/2015, a acusar a receção da 

Moção enviada sobre o Desagrado ao Orçamento do Estado para 2015 e a informar que o assunto 

foi transmitido ao Gabinete da Ministra de Estado e das Finanças e ao Gabinete do Ministro-

Adjunto e do desenvolvimento Regional;----------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício do Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, datado de dia 21/01/2015, a acusar a receção da 

Moção enviada sobre a Linha Férrea do Oeste e a informar que o assunto foi transmitido ao 

Gabinete do Ministro da Economia;-----------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício do Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM, datado de dia 23/01/2015, a 

convidar a Assembleia Intermunicipal a dar contributos para a constituição do Conselho Estratégico 

para o Desenvolvimento Intermunicipal;-----------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício do Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, datado de dia 

30/01/2015, a acusar a receção da Moção enviada sobre o Desagrado ao Orçamento do Estado para 
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2015 e a transmitir a intervenção do Sr. Deputado José Luís Ferreira, proferida na Assembleia da 

República, dia 25 de novembro de 2014 sobre o “Orçamento de Estado para 2015 – Encerramento 

do Debate na Especialidade”; ------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email da Assembleia Municipal de Alenquer, datado de dia 13/02/2015, a informar que o 

membro Carlos Alexandre Pereira Granadas, que havia pedido suspensão de mandato na 

Assembleia Municipal de Alenquer, retomou o seu mandato; ----------------------------------------------

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

-----Ofício do Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, datado de dia 

19/02/2015, a acusar a receção da Moção enviada sobre Linha Férrea do Oeste; ------------------------

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

-----Ofício da REFER, datado de dia 10/03/2015, a solicitar dados sobre a Região Oeste no âmbito 

da elaboração do “Estudo de Procura da Linha do Oeste”. -------------------------------------------------- 

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

-----A Senhora Eugénia Correia interveio para perguntar o ponto de situação da criação do 

Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal, tendo em conta que na apresentação 

da Estratégia, que precedeu a reunião, ouviram falar várias vezes do envolvimento dos parceiros e, 

tendo também em conta, que foi solicitado aos Líderes de Grupo do presente Órgão, contributos 

para a sua constituição. Questionou se o Conselho Estratégico já foi criado e qual as entidades 

convidadas a integrarem o Órgão. ------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Jorge Faria Interveio para entregar ao Conselho Intermunicipal, através da Mesa da 

Assembleia, uma Recomendação para a criação de um Plano Intermunicipal de Proteção Civil, 

intitulado “Por um Oeste Mais Seguro e para Todos”, que leu e se transcreve: “A Proteção Civil é 

uma atividade desenvolvida pelo Estado e pelos cidadãos com a finalidade de prevenir riscos 

coletivos inerentes a situações de acidente grave, catástrofe ou calamidade, de origem natural ou 

tecnológica, de atenuar os seus efeitos e socorrer as pessoas em perigo, quando aquelas situações 

ocorram. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ora, no quadro em que nos encontramos, considerando os antecedentes passados, urge criar, 

fomentar e dinamizar toda e qualquer política concertada e de união de esforços no combate a 

situações de emergência a ocorrerem em solo oestino. ------------------------------------------------------

-----O Oeste, pela sua especificidade, tem sido alvo de inúmeros episódios naturais que, de uma 

forma ou de outra, colocaram as nossas populações em risco. ---------------------------------------------

-----E é por isso que a JSD, pela necessidade premente de desenvolvimento de novos métodos e de 
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criação de cooperações estratégicas intermunicipais toma, uma vez mais, a linha da frente. ---------

-----Propomos a criação e desenvolvimento de um Plano Intermunicipal de proteção Civil que 

contenha, nomeadamente, as seguintes competências: ------------------------------------------------------

-----Levantamento, previsão, avaliação e prevenção de riscos coletivos, naturais ou tecnológicos;--

-----Análise permanente de vulnerabilidades perante situações de risco; --------------------------------

-----Informação e formação das populações, sensibilizando-as para os riscos que correm e quais as 

medidas de autoproteção a adotar; -----------------------------------------------------------------------------

-----Planeamento de situações de emergência, com vista à busca, salvamento, prestação de socorro 

e emergência, bem como evacuação, alojamento e abastecimento das populações nessas situações; 

-----Inventariação de meios e recursos disponíveis e /ou mobilizáveis; -----------------------------------

-----Elaboração do Plano Intermunicipal de Emergência. --------------------------------------------------

-----A JSD Oeste não tem dúvidas que tudo isto só será possível através de uma política 

centralizada sob a égide da OesteCIM. ------------------------------------------------------------------------

-----A OesteCIM ficaria, assim, com a responsabilidade de Coordenação, Comando e Controlo 

operacional dos meios de atuação em emergências, hierarquizando os centros de resposta, de 

acordo com o risco e os recursos. ------------------------------------------------------------------------------

-----A JSD acredita que a criação de um Plano Intermunicipal de Proteção Civil é uma ideia 

exigente mas exequível e, acima de tudo, orientada com a urgência de capacitar o Oeste e 

melhorar a oferta quer municipal quer intermunicipal. -----------------------------------------------------

-----A nossa Região tem floresta, tem mar, tem campo, tem montanha, tem praia, tem um sem 

número de diversidades que exige, antes de mais, um conhecimento profundo e sistematizado do 

território e das estratégias a seguir para que a segurança seja garantida em cada momento, com 

êxito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Nessa medida a JSD propõe que este Plano Intermunicipal seja ainda acompanhado de um 

Plano Prévio de Intervenção, onde conceitos e modos de atuar fossem standardizados e aplicados 

a todo o território dos doze Municípios que compõem a Região Oeste. -----------------------------------

-----Termino afirmando que, quando falamos na manutenção da segurança, planear sem agir pode 

ser fútil mas agir sem planear será com toda a certeza fatal.” Recordou ao Senhor Presidente do 

Conselho Intermunicipal que há cerca de um ano foi aprovado, por unanimidade, uma proposta para 

a criação de um Conselho Intermunicipal de Juventude e que a Bancada do PSD já fez chegar uma 

proposta de Regulamento para o referido Conselho de Juventude, questionando-o qual o ponto de 

situação. Para terminar, sugeriu ao Conselho Intermunicipal e aos Técnicos da OesteCIM a 

disponibilização das ofertas de emprego dos doze Municípios no site da OesteCIM. Assim, as 
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pessoas do Oeste teriam uma maior ligação à OesteCIM, um maior conhecimento das atividades 

realizadas e acesso a uma bolsa de emprego existente na Região. -----------------------------------------

-----O Senhor Paulo Espírito Santo interveio para relembrar a questão do aeroporto Internacional 

da Ota, que não se realizou e trouxe vários prejuízos e também o plano de compensações anunciado 

para o Oeste que também não se concretizou. Atualmente tem os agentes económicos do Oeste e as 

Câmaras Municipais a captar turistas, que deixam no Oeste o seu dinheiro e a partir do momento 

em que haja a taxa no aeroporto de Lisboa, vão estar a financiar a baixa de Lisboa. Faz-lhe 

confusão, terem prometido tanto ao Oeste, e o Oeste não ter recebido nada e ainda terem que pagar 

para os outros terem mais. Gostava de ver o Oeste unido, a reivindicar, a pensar, a tentar chegar a 

alguma conclusão e, provavelmente, essa taxa poderia ter uma contrapartida para que as Câmaras 

Municipais e os agentes económicos do Oeste pudessem investir parte dela no turismo do Oeste. ---

-----O Senhor Secundino Oliveira interveio para colocar uma questão relacionada com a rede de 

cursos profissionais do Oeste. Questionou quais os cursos profissionais que vão ser ministrados nas 

escolas públicas do Oeste, bem como qual a definição de critérios relativamente aos cursos 

possíveis de abertura no ano 2015/2016. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Amador interveio para fazer uma pequena saudação sobre o 1º de Maio, que 

leu e se transcreve: “Este ano vamos comemorar os 125 anos do início das comemorações do 1º de 

Maio – Dia Internacional do Trabalhador. Fazemo-lo num quadro de forte agravamento das 

condições de vida e de trabalho mas, também, de grandes potencialidades para o desenvolvimento 

da luta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----As razões que levaram as gerações de mulheres e homens que nos antecederam a lutar 

tenazmente contra a exploração, os salários de miséria e os horários de sol a sol, enfrentando 

corajosamente a repressão e dando a própria vida pela emancipação da classe trabalhadora, têm 

hoje atualidade. Comemorar o 1º de Maio é fazer deste dia um dia de festa pela liberdade 

conquistada, mas também um dia de protesto e de compromisso em prosseguir a luta pela 

afirmação dos direitos dos trabalhadores como parte integrante e indispensável do sistema 

democrático e do desenvolvimento económico e social do País.--------------------------------------------

-----É importante afirmar no 1º de Maio deste ano mais uma vez, o direito ao trabalho com direitos 

e a proteção no desemprego para todos os desempregados. ------------------------------------------------

-----Viva o 1º de Maio --------------------------------------------------------------------------------------------

-----Viva os Trabalhadores” -------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para relembrar um assunto já muito discutido em várias 

sessões e tendo em conta que só voltarão a reunir depois das eleições, provavelmente já com outro 
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Governo, quer voltar a falar da questão da saúde na Região Oeste. As dificuldades das populações 

nos acessos aos cuidados de saúde são cada vez maiores; cada vez há mais notícias que revelam o 

que de mau se está a passar; a explosão de acesso de doentes aos hospitais na busca de cuidados faz 

com que os serviços entupam e não consigam dar vazão a tanta solicitação. O problema reside na 

falta de pessoal e no encerramento de serviços de proximidade. Fecharam e diminuíram imenso o 

horário de SAP’s, fecharam extensões de saúde e fecharam vários pequenos hospitais. É importante 

que o Conselho Intermunicipal da OesteCIM não deixe de promover junto das autoridades 

responsáveis, por esta área da saúde, a pressão entendida necessária, para que seja aumentada a 

prestação de cuidados de saúde de proximidade na Região Oeste. Da mesma forma, devem 

denunciar com firmeza as tentativas de encerramento que forem tentadas na Região. Ao nível da 

Nazaré os cuidados de saúde primários e de primeira linha estão a ser reduzidos drasticamente. O 

SAP que estava aberto cerca de 12 a 14 horas, apenas está aberto entre as vinte horas e a meia-noite 

e, durante os fins de semana, também tem um horário que não dá continuidade durante a noite. É 

importante que se saiba qua não estão a agir corretamente para defender a saúde e o bem-estar das 

populações e como tal, todos são responsáveis por denunciar essas matérias. Por fim, informou que 

deu entrada na OesteCIM, no dia 10 de março de 2015, um ofício da REFER, a solicitar 

informações sobre a Linha do Oeste e gostava de saber se já foi dada uma resposta à entidade. ------

-----O Senhor José Leitão interveio para partilhar dois desencantos/preocupações. O primeiro 

desencanto tem a ver com o momento decorrido antes do início da presente reunião, em que 

assistiram à apresentação da Estratégia 2020 Oeste Portugal. É um documento muito importante, 

que segundo o Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal, se vai desdobrar em vários outros 

trabalhos e que ainda nem sequer estão a um terço do caminho. Esse facto ainda fez reforçar mais o 

seu desencanto porque todos ouviram atentamente a apresentação e, no fim, o que conseguiram 

fazer foi colocar algumas questões meramente circunstanciais. Perderam uma boa oportunidade 

devido à apresentação não ter sido feita uns dias antes da presente reunião, desse modo poderiam 

estar a dedicar algum tempo a dar os contributos de cada um, mais amadurecidos, para que os dois 

terços que faltam percorrer, tivessem um contributo da Assembleia enquanto um todo e não de 

forma individual ou numa futura discussão pública. São um órgão político da OesteCIM e seria 

interessante ter aproveitado essa oportunidade, até porque os obrigou, inclusive, a estarem na sede 

da OesteCIM uma hora mais cedo e terem iniciado a Assembleia às vinte e duas horas da noite. 

Voltou a referir o desencanto em relação à organização da apresentação e a oportunidade que 

perderam. Outro desencanto/preocupação prende-se com o envio, no dia de hoje às 17h e 31m, de 

um email com a substituição de um documento que lhes havia sido enviado, a quando da 
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convocatória e que seria discutido na presente reunião. Não viu o referido documento e informa que 

a sua apreciação ao documento em causa, Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de 

Contas de 2014, vai ser feito com base no primeiro documento enviado. Não teve tempo para 

imprimir, estudar o novo documento ou comparar os dois documentos. ----------------------------------

-----O Senhor Júlio Lourenço informou ir dividir a sua intervenção em três partes. Em primeiro 

lugar e ao contrário do colega que o antecedeu, deu os parabéns ao Conselho Intermunicipal, pela 

iniciativa de apresentação da Estratégia 2020 Oeste Portugal, que se traduz no inicio de um 

caminho, que bem percorrido, pode vir a afirmar a união de todo o Oeste. Em segundo lugar, deu os 

parabéns aos Senhores Presidentes de Câmara do Oeste, que fizeram excelentes intervenções no 

Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Em terceiro lugar, informou que 

alguém lembrou as futuras eleições legislativas a decorrerem no final do ano e no novo Governo 

que se aproxima, dos mesmos partidos que agora os conduzem ou de outros, o Oeste não pára. E, 

por isso, sugeriu ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal e aos restantes Presidentes de 

Câmara que possam voltar a pensar no novo Congresso do Oeste e que seria oportuno realizá-lo no 

início de 2016 para darem as boas vindas ao novo Governo e cimentarem os anseios do Oeste. Por 

fim, apresentou uma Moção em nome das três forças políticas, CDU, PS e PSD, que leu e se 

transcreve: “Como reconhecimento pelo insubstituível contributo dos autarcas portugueses para o 

desenvolvimento do nosso país, para o reforço da coesão social e territorial, no passado mês de 

fevereiro, o Senhor Presidente da República agraciou com o grau de Comendador da Ordem do 

Mérito um conjunto de antigos Presidentes de Câmara Municipal. ---------------------------------------

-----Esta foi uma homenagem que consideramos justa, pois quem dedica vários anos da sua vida a 

trabalhar em prol do desenvolvimento dos seus territórios e das comunidades locais, sem dúvida 

que merece o reconhecimento público e uma distinção ao mais alto nível. -------------------------------

-----Assim, o Senhor Presidente da República, em boa hora decidiu condecorar 15 ex-Presidentes 

de Câmara, designadamente: ------------------------------------------------------------------------------------

-----Álvaro Pedro, de Alenquer ----------------------------------------------------------------------------------

-----António Mendes, de Constância ----------------------------------------------------------------------------

-----Artur Pimentel, de Vila Flor --------------------------------------------------------------------------------

-----Carlos Pinto, da Covilhã ------------------------------------------------------------------------------------

-----Carlos Encarnação, de Coimbra ---------------------------------------------------------------------------

-----Eufrázio Filipe, do Seixal -----------------------------------------------------------------------------------

-----Francisco Leal, de Olhão -----------------------------------------------------------------------------------

-----Francisco Coutinho, da Batalha ---------------------------------------------------------------------------
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-----Francisco Araújo, de Arcos de Valdevez -----------------------------------------------------------------

-----João Augusto Barradas, de Peniche -----------------------------------------------------------------------

-----João Teixeira Fernandes, de Murça -----------------------------------------------------------------------

-----Manuel Frexes, do Fundão ---------------------------------------------------------------------------------

-----Maria Amélia Antunes, do Montijo ------------------------------------------------------------------------

-----Narciso Mota, de Pombal -----------------------------------------------------------------------------------

-----Parcídio Summavielle, de Fafe -----------------------------------------------------------------------------

-----Alguns destes autarcas desempenharam funções como Presidente de Câmara durante 3 e 4 

mandatos. Assim, não questionando o mérito da iniciativa que, desde já, valorizamos, nem tão 

pouco o mérito dos condecorados, não podemos deixar de salientar a ausência de comunicação 

dos critérios que presidiram à escolha deste grupo restrito, bem como às evidentes ausências no 

grupo de condecorados. ------------------------------------------------------------------------------------------

----No Oeste, temos exemplos que atestam o que se acaba de referir. São vários os ex-autarcas que, 

fruto do trabalho que desenvolveram, de confiança que mereceram por parte das populações e pela 

forma como dignificaram o Poder Local Democrático, poderiam integrar este grupo. ----------------

-----Consideramos que os exemplos mais evidentes do que supra descrevo, serão os de António 

Lopes Bogalho, de Sobral de Monte Agraço, José Manuel Custódio, da Lourinhã e Carlos 

Lourenço de Arruda dos Vinhos. --------------------------------------------------------------------------------

-----Perante o desconhecimento geral dos critérios subjacentes a esta seleção e pelas interrogações 

que algumas ausências suscitam nas nossas comunidades, os eleitos na Assembleia Intermunicipal 

do Oeste apresentam esta Moção, como voto de protesto pelo sucedido. ---------------------------------

-----Solicitamos, assim ao Exmo. Senhor Presidente da República os cabais esclarecimentos sobre 

os critérios adotados que conduziram à ausência de um conjunto significativo de ex-Presidentes de 

Câmara, homens e mulheres, cuja ação foi determinante e insubstituível no desenvolvimento das 

nossas regiões e do País. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----Se aprovada, esta moção deverá ser enviada para: -----------------------------------------------------

-----Casa Civil da Presidência da República ------------------------------------------------------------------

-----Grupos Parlamentares da Assembleia da República ----------------------------------------------------

-----Comunicação Social (regional e nacional)” -------------------------------------------------------------

-----O Senhor António Querido interveio para dar a sua opinião aos documentos apresentados. 

Relativamente à Recomendação para a criação de um Plano Intermunicipal de Proteção Civil, o 

CDS não se opõe, pelo contrário, tudo o que signifique trabalhar em rede e contribuir para a 

integração dos doze Municípios do Oeste é um bom caminho. Relativamente ao Conselho 
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Intermunicipal de Juventude, mostram-se igualmente solidários com essa preocupação, o Oeste não 

pode menosprezar a sua juventude e como tal é premente que esse órgão seja implementado. Por 

último e em relação à Moção apresentada pelos três partidos, referiu que sentia algum desencanto 

por o CDS não ter sido auscultado para assinar a Moção, porque o teria feito com todo o gosto, mas 

de qualquer forma estão de acordo e vão viabilizá-la. -------------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes interveio para dar enfase a um assunto recente e informou terem 

sido assinados em Leiria, os protocolos do programa Aproximar com 41 municípios de quatro 

comunidades intermunicipais piloto, entre as quais a Região Oeste. O Programa Aproximar vai 

permitir uma reorganização dos serviços e a instalação de Lojas do Cidadão, Espaços do Cidadão, 

Carrinhas do Cidadão e o Programa Porta-a-Porta. No Oeste vai permitir que sejam instaladas Lojas 

do Cidadão em cada Município e Espaços do Cidadão em cada Freguesia. Referiu ser uma boa 

notícia e relembrou que o Senhor Presidente Carlos Miguel já havia colocado, em tempos, dúvidas 

à implementação do Programa e à sua exequibilidade. Mostrou-se feliz por o Oeste ter estado 

presente, com as outras CIM piloto, nessa descentralização de serviços que é muito importante para 

todos os concelhos e freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para pedir desculpa ao CDS e referiu não terem falado 

com o Partido por este não ter nenhum Presidente de Câmara no Oeste, desde o 25 de Abril até ao 

presente momento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte referiu que para poder votar a favor a Moção apresentada, deveria 

constar o nome de mais Presidentes de Câmara. --------------------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Marques referiu, em relação à Moção apresentada, ou retiram os nomes 

apresentados ou terão que colocar mais nomes na lista, referindo não constar o nome do Presidente 

Telmo Faria, de Óbidos, de Aristides Sécio, do Cadaval, Gonçalves Sapinho, a título póstumo, de 

Alcobaça ou de Fernando Costa, de Caldas da Rainha. Existem vários Presidentes que merecem ser 

enunciados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para informar que poderão retirar os nomes até porque a 

Moção não dizia que queriam só aqueles três nomes, eram apenas três exemplos, um de cada 

partido político, dos autarcas mais recentes que terminaram os seus mandatos. Assim sendo vão 

retirar os nomes colocados como exemplo. --------------------------------------------------------------------

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

Presidente do Conselho Intermunicipal para poder prestar algumas informações e responder a 

questões que lhe foram dirigidas. -------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal interveio para dar resposta às questões 
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colocadas pelos membros. Em relação à intervenção da membro Eugénia Correia, relativamente ao 

Conselho Estratégico do Oeste, informou terem recebido os contributos dos membros da 

Assembleia e que o assunto está agora entregue à direção do Conselho Intermunicipal, no sentido 

de redigirem uma proposta a ser levada a reunião de Conselho Intermunicipal. Informou que o 

Conselho Estratégico não deve ser uma inventariação das entidades que existem na Região, o que 

tornaria o referido Conselho ineficaz e de difícil reunião. Deve ser um Conselho representativo e 

funcional. O assunto ainda não foi tratado porque estão sob uma grande pressão com outras 

matérias, nomeadamente o ITI (Investimento Territorial Integrado), que sucedeu à Estratégia 2020. 

Em relação ao Plano Intermunicipal de Proteção Civil, apresentado pelo membro Jorge Faria, 

referiu que o Oeste não é uma ilha e querer um Plano Intermunicipal de Proteção Civil para todo o 

Oeste, quando no Oeste têm mais que um Comando e não está na mão do Conselho alterar esse 

facto, é uma utopia. É uma utopia que não cabe à OesteCIM, é um projeto que não tem execução 

prática. Solicitou, que de futuro vejam qual a exequibilidade das coisas que apresentam na esfera da 

competência da OesteCIM. Não são o Governo do Oeste, mas sim uma Comunidade Intermunicipal 

que tem competências definidas na Lei e que não se sobrepõe às competências nacionais. 

Aproveitou para falar do Conselho Intermunicipal da Juventude e referiu ter recebido a proposta de 

Regulamento apresentada. Esclareceu que a Comissão Intermunicipal de Juventude nasce da 

Assembleia Intermunicipal e deve cingir-se a ela. Existe um equívoco claro na proposta e sugeriu 

que aferissem a definição e as competências que estão na proposta de Regulamento porque ela entra 

em conflitualidade com o que são as competências do Conselho Intermunicipal e da CIM. Quando 

se diz que o Conselho Intermunicipal de Juventude do Oeste é uma instância de coordenação e 

consulta, coloca grandes dúvidas na parte da coordenação. Quando se refere à constituição do 

Conselho Intermunicipal da juventude, no artigo 4º, onde indica que o Presidente do Conselho é 

que preside e coordena o Conselho Intermunicipal da Juventude, tal situação não pode ocorrer, o 

Presidente do Conselho Intermunicipal não pode liderar uma comissão do âmbito da Assembleia 

Intermunicipal, nem por formação, nem por vocação, nem pelos estatutos, porque depois preveem 

nas competências que o referido Conselho vai dar pareceres da competência do Conselho 

Intermunicipal, logo o Presidente não pode dar pareceres e de seguida votá-los. Se a Comissão 

nasce no âmbito da Assembleia Intermunicipal é lá que se deve manter e não haver qualquer 

promiscuidade com o Conselho Intermunicipal. Em relação à questão do membro Secundino 

Oliveira, informou terem uma parceria com os CQEP’S (Centros para a Qualificação e o Ensino 

Profissional) e foi claro para o Conselho Intermunicipal e comunicado aos CQEP’s, que não tinham 

condições de fazer um trabalho sério no prazo pedido. Em quinze dias, não conseguiam dar 
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informação das necessidades profissionais para o ano escolar de 2015/2016, mas estão disponíveis e 

motivados para trabalhar no ano 2016/2017. Solicitarem uma elencagem e os Municípios não 

consultarem os agrupamentos e o tecido empresarial, era fazerem um trabalho para o qual não estão 

vocacionados, era cumprir um calendário sem qualquer proveito, daí terem tomado a decisão de 

trabalharem de forma conjunta para a época seguinte. Em relação aos cuidados de saúde de 

proximidade, abordado pelo membro António Caria dos Santos, referiu ser uma preocupação 

maioritária da Região. Não se podem esquecer que têm duas entidades gestoras, uma a norte e outra 

sul, criando duas ilhas e quando chegam aos cuidados hospitalares estão divididos em cinco 

hospitais distintos. Juntar Presidentes de Câmara do Oeste para discutir cuidados hospitalares é 

fazer cinco reuniões com pessoas distintas e há um Conselho que fica sozinho, que é Sobral de 

Monte Agraço que é o único que verte para Loures. É uma realidade em que nenhum se revê e 

gostavam que se caminhasse no sentido da Região Oeste. No que diz respeito ao ofício da REFER, 

informou que o mesmo foi dirigido ao Senhor Presidente da Assembleia, que depois o dirigiu ao 

Conselho Intermunicipal. Entraram em contacto com a REFER, porque a OesteCIM não têm 

estudos sobre a Linha do Oeste e perceberam que eles poderiam estar a referir-se a um estudo que a 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha havia elaborado. Seguidamente transmitiram essa 

informação à REFER. Em relação à intervenção do membro José Leitão sobre a apresentação da 

Estratégia 2020, explicou não ter sido uma oportunidade perdida, até porque a Assembleia reúne 

ordinariamente, conforme os estatutos, mas pode reunir extraordinariamente sempre que reunidas 

uma série de condições e, da parte do executivo, estão totalmente disponíveis para terem um 

encontro ou uma Assembleia de trabalho dedicada ao tema. A razão de ter sido realizada a 

apresentação no presente dia e antes da reunião de Assembleia foi concertada com o Senhor 

Presidente da Assembleia Intermunicipal e com a filosofia de poderem poupar tempo e trajetos. 

Não é uma oportunidade perdida mas sim uma oportunidade ganha de aproximação ao tema. No 

que se refere aos documentos, pediu desculpas em nome do Conselho Intermunicipal e referiu dar a 

justificação ao sucedido, na introdução do Ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Em relação à 

intervenção do Membro Júlio Rodrigues, concordou com a necessidade de se fazer um congresso 

do Oeste e referiu que no quadro de uma nova legislatura e no início da mesma será a altura 

oportuna de fazer o Congresso. Após o final das negociações que têm preenchido o tempo e a 

cabeça de todos, chegarão de forma unânime a uma data, já que o local de realização já foi 

encontrado. Em relação à questão do membro António Querido, relativamente ao Conselho da 

Juventude, referiu já haver respondido e em relação ao programa Aproximar, abordado pelo 

membro Luís Carlos Lopes, referiu que a OesteCIM tem estado desde o início envolvida nesse 
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processo, não existe nenhum recuo nem nenhum avanço. De início terá feito algumas comunicações 

a jornais no sentido das coisas estarem atrasadas e referiu, continuarem atrasadas, assinaram 

Protocolos no decorrer da presente semana e os trabalhos eram para ter sido iniciados no início do 

ano. Os que precisam de fazer obras só vão ter Lojas do Cidadão em 2016, ainda vão ter que ser 

abertos concursos no Portugal 2020. As Lojas do Cidadão só estarão abertas no prazo de um ano. 

Os Balcões nas Freguesias têm obrigação de ser mais rápidos, dependem de equipamento e 

formação nalgumas delas. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para voltar a abordar a questão do Plano Intermunicipal 

de Proteção Civil. Referiu que está para sair nova legislação, que o sistema de gestão operacional já 

tem nova legislação e que mais cedo ou mais tarde a OesteCIM terá que fazer o Plano porque a Lei 

diz que as CIM’s vão ter a responsabilidade de coordenar o Socorro da Região. Questionou o 

membro Jorge Faria para saber se a sua intervenção foi feita pelo conhecimento da Lei que vai sair 

e caso tenha mais conhecimentos se os pode partilhar com a restante Assembleia. ---------------------

-----O Senhor Jorge Faria referiu que a postura com que enfrentaram o presente mandato é a 

postura de pensar o Oeste. Relativamente ao Conselho Intermunicipal de Juventude informou que a 

proposta de Regulamento apresentada não foi uma proposta fechada até porque é um projeto piloto, 

só existe um Conselho desse género a funcionar no Alto Minho. Tomaram como base o artigo que 

serve de base aos Conselhos Municipais de Juventude, bem como os seus regulamentos. Era uma 

proposta para que tivessem a possibilidade de pensarem o futuro do Oeste e pensarem políticas de 

juventude no Oeste. Relativamente ao Plano Intermunicipal de Proteção Civil referiu saber da 

existência de dois Comandos, o Comando Distrital de Lisboa e o de Leiria e o que pensaram foi 

novamente o Oeste e terem uma visão concertada dos doze Municípios do Oeste porque se criaram 

a marca Oeste Portugal convém também pensar o Oeste noutras matérias. Relativamente à questão 

colocada na intervenção anterior, referiu ter sido apenas uma ideia e não ter mais informações sobre 

o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal interveio para responder ao membro Paulo 

Santo, referindo não lhe ter respondido na anterior intervenção por lapso. Relativamente às taxas 

aeroportuárias e ao eventual interesse do Oeste nas mesmas, referiu que o Turismo do Oeste, 

enquanto instituição, morreu, e foi contra a vontade dos doze Presidentes de Câmara. Com a morte 

dessa instituição perderam um bocado de identidade e muito poder reivindicativo. Estão integrados 

na Região Centro, onde são cem Municípios, um terço dos Municípios do País. A vontade do Oeste 

nunca foi ficar sem o Turismo do Oeste e todos, independentemente da cor partidária, lutaram 

acerrimamente, para que o Turismo do Oeste se mantivesse, qualquer que fosse a sua figura jurídica 
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e foi uma luta em que foram totalmente vencidos e de uma forma pouco clara, através de um 

Decreto-Lei que ninguém sabia e, ao contrário do que tinha sido negociado, tiveram uma morte 

súbita e traiçoeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

para a criação de um Plano Intermunicipal de Proteção Civil. ----------------------------------------------

-----O Senhor António Caria dos Santos interveio para informar que a CDU não vai contra a 

Recomendação mas, existindo legislação para sair sobre o assunto, consideram que não é a altura 

indicada para votarem. --------------------------------------------------------------------------------------------

------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a 

Recomendação para a criação de um Plano Intermunicipal de Proteção Civil não será alvo de 

votação, tendo em conta ser apenas uma Recomendação. A mesma será remetida ao Conselho 

Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

apresentada pelo membro Júlio Rodrigues, a ser votada com a retirada dos nomes dados como 

exemplo, que foi aprovada por maioria, com duas abstenções. ---------------------------------------------

-----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 que a prioridade de trabalho na 

OesteCIM tem sido a preparação do Portugal 2020 e que para além disso, têm respondido às 

questões do dia a dia e às atividades correntes da CIM. Mostrou-se disponível para responder a 

todas as questões que sejam colocadas. ------------------------------------------------------------------------ 

-----PONTO 2 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 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 renovou o pedido de desculpas já dado 

relativamente à chegada de documentos para apreciação no decorrer da presente tarde e informou 

que o sucedido é fácil de explicar. O Conselho Intermunicipal analisou o Relatório de Contas há 

quinze dias atrás mas ainda não tinham a Certificação Legal de Contas, de modo que fizeram uma 

apreciação, necessariamente, provisória e aprovaram provisoriamente as contas, ficando à espera da 
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Certificação. Há oito dias atrás chegou a Certificação Legal de Contas e tomaram conhecimento 

através do trabalho do Revisor Oficial de Contas, ao qual agradece publicamente, que havia uma 

discrepância de cerca de quinhentos mil euros, que importava esclarecer. Assim, nessa altura o 

Conselho Intermunicipal incumbiu os técnicos da OesteCIM, no sentido de encontrarem a diferença 

dos quinhentos mil euros para chegarem, à Assembleia Intermunicipal com a Certificação Legal de 

Contas sem essa reserva e, principalmente, saberem do que se tratava a referida diferença. Durante 

a semana trabalhou-se afincadamente no esclarecimento dessa situação e o assunto ficou resolvido. 

Na manhã do presente dia, o Conselho Intermunicipal voltou a reunir e tiveram o esclarecimento 

sobre a dita discrepância bem como acesso à Certificação Legal de Contas já sem a reserva. Com 

todo o respeito pela Assembleia, foi essa a razão pela qual foram enviados no presente dia os 

documentos corretivos. Explicou, igualmente, que os documentos corretivos não têm grande 

influência, alteram o resultado para melhor, havendo um resultado positivo no exercício da 

OesteCIM. Nos primeiros documentos o resultado estava em cerca de setecentos mil euros e no 

documento corretivo, passam a novecentos e vinte e dois mil euros. O grave na situação foi o atraso 

no envio dos documentos no presente dia. Por fim, referiu que é com satisfação que apresentam o 

Relatório de Contas, com um resultado liquido superior a novecentos mil euros e um acréscimo de 

proveitos, resultado, em grande parte, dos financiamentos obtidos através das candidaturas. Fez 

referência a que a integração da Pisoeste na OesteCIM já consta do presente Relatório. Houve um 

compromisso da OesteCIM e uma autorização da Assembleia Intermunicipal que até ao final do 

ano de 2014 iam proceder à integração da Pisoeste, o que fizeram. Esses resultados já estão 

espelhados no presente documento e vão espelhar-se nos próximos exercícios até 2016, data até 

quando têm compromissos de liquidações de dívidas da Pisoeste. Para além disso, referiu terem um 

saldo mais avultado no que se refere a depósitos, tendo explicado que o mesmo tem a ver com o 

grande esforço que os Municípios fizeram em recuperar e/ou manter as quotizações em dia, 

permitindo uma tesouraria mais saudável. Existe também uma redução substancial com despesas de 

pessoal, que a curto / médio prazo vai ter que ser alvo de reflexão, porque têm grande escassez de 

meios técnicos. Quando a Assembleia, de uma forma legítima, solicita dados e estudos, a OesteCIM 

tem grandes dificuldades em responder e uma das grandes pretensões através do Portugal 2020 é 

conseguirem construir um Observatório que permita terem dados para a região necessários para a 

OesteCIM, Municípios e agentes económicos. Chamou a atenção para algo que ainda não é muito 

significativo em termos de valor mas é um bom caminho, trata-se da Central de Compras do Oeste, 

cujas poupanças já se refletem nas contas. A OesteCIM em 2014 já teve quarenta mil euros de 

proveito, num movimento que é favorável aos Municípios e à OesteCIM. Por fim, informou que os 
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restantes Presidentes do Conselho e os técnicos da OesteCIM estavam disponíveis para responder a 

questões mais particulares e de ordem contabilística. --------------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues referiu considerar que todos os membros da Assembleia aceitam as 

desculpas, mas convém frisar que o Órgão de ligação entre o Conselho e a Assembleia é a Mesa da 

Assembleia Intermunicipal. Quando recebeu o email teve o cuidado de ligar ao Presidente da Mesa 

a perguntar o porquê da alteração e o mesmo não tinha qualquer conhecimento do envio do email 

aos membros da Assembleia Intermunicipal. Solicitou que o Presidente do Conselho fizesse uma 

chamada de atenção à sua equipa técnica porque não considera aceitável que os membros da 

Assembleia Intermunicipal recebam qualquer documento sem passar primeiro pela Mesa da 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Leitão interveio para pedir alguns esclarecimentos ao Presidente do Conselho 

Intermunicipal. Gostava de saber o grau de execução e a evolução, de uma forma muito sucinta, de 

alguns projetos, nomeadamente, a marca Oeste Portugal, a Central de Compras do Oeste, os 

Equipamentos de Proteção Individual e o SIG Oeste (Sistema de Informação Geográfica). 

Relativamente às contas, solicitou esclarecimento sobre a divida a terceiros, em que há um 

crescimento muito grande quando comparado o ano de 2012 e 2014. Referiu que a execução 

orçamental é baixa mas todos sabem que se tem mantido ao longo do tempo. E tendo em conta que 

os depósitos em instituições são elevados e as dividas a terceiros são baixas, questionou qual o 

prazo médio de pagamento aos fornecedores por parte da OesteCIM. ------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal referiu concordar com o que o membro 

Júlio Rodrigues disse, é óbvio que as comunicações devem ser feitas sempre através da Mesa da 

Assembleia Intermunicipal, não considera que tenha havido qualquer desrespeito mas sim um lapso 

ou lacuna que se deveu à pressa com que foram feitas as coisas, mas preferiram que tudo fosse 

resolvido dessa maneira, a apresentar contas com uma reserva. Renovou o pedido de desculpas e 

solicitou que considerassem o assunto como um lapso de comunicação e nunca como qualquer 

desrespeito. No que se refere aos pontos de situação solicitados pelo membro José Leitão, informou 

que a marca Oeste Portugal está ativa, faz parte da estratégia do Oeste e é uma das vertentes que 

podem vir a integrar a ITI (Instrumento Territorial Integrado). O empenho da OesteCIM na marca é 

grande mas têm que o formatar com as disponibilidades de verba. Existem realizações em que a 

marca Oeste Portugal se centra mas as mesmas só são possíveis de efetivar com apoios 

comunitários para o efeito. No que diz respeito à Central de Compras, informou ser um projeto que 

está a ser muito bem aceite pelos Municípios, é uma ferramenta poderosa na agilização dos 

contratos. Informou, também, que recentemente criaram um incentivo individual para cada um dos 
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Municípios, que lhes permite poder ter uma contrapartida do fee que existe a favor da OesteCIM, 

ou seja, uma parte desse fee é convertido em valor para o Município, constituindo um incentivo 

para que os Municípios comprem através da Central de Compras do Oeste. É um projeto que está a 

correr muito bem. Em relação ao equipamento dos Bombeiros existem novidades, que aproveita 

para esclarecer. Informou que têm tido inúmeras dificuldades no concurso, trata-se de concursos 

internacionais, feitos para cinco lotes e ainda só conseguiram adjudicar o primeiro lote, que dizia 

respeito aos capacetes, entregues há cerca de um ano. Faltam quatro lotes para os quais ainda está a 

decorrer outro concurso internacional. Há quinze dias atrás tinham uma péssima notícia que dava 

conta de que dos quatro lotes que estavam a concorrer havia a expetativa que só poderiam adjudicar 

um, porque tem existido uma política em que os candidatos se vão anulando uns aos outros 

acabando por não existir candidatos válidos. Na semana passada tiveram uma reunião com o 

Senhor Secretário de Estado da Administração Interna, onde constataram que o problema da 

OesteCIM era transversal a todas as outras CIM’s, ou seja, todos tinham o mesmo problema, que 

tem sido colmatado através de concursos por ajuste direto. Ao analisarem as propostas dos 

concursos internacionais juntamente com os seus juristas chegaram também à conclusão que dos 

quatro lotes que estão em concurso, existem três para os quais têm capacidade de adjudicação. Só 

existe um lote em que não conseguem, que diz respeito ao lote das botas. Por isso, no Conselho 

Intermunicipal, decorrido no presente dia, tomaram a decisão de esperar pelo relatório do júri que 

será presente à próxima reunião do Conselho para adjudicar os fatos, luvas, cogulas e nas botas irão 

fazer um ajuste direto. Como o ajuste direto é um procedimento mais rápido têm esperança de 

poderem entregar todo o material em junho. No que se refere ao SIG Oeste informou que há oito 

dias atrás a cartografia à escala 1:2000 foi homologada o que quer dizer que a partir da próxima 

semana já todos poderão trabalhar nos novos dados. No que se refere aos prazos médios de 

pagamento eles são muito rápidos porque a OesteCIM tem boa tesouraria e estão a pagar aos 

fornecedores no prazo de quinze dias. O que tem a ver com o volume de dívidas a terceiros, tem a 

influência da Pisoeste, ou seja, têm uma série de compromissos da Pisoeste, nomeadamente com a 

Galp e a Cepsa, cuja dívida está negociada e calendarizada até 2016. Esses valores constam como 

divida daí os valores terem subido, mas é uma divida que está programada. -----------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos referiu que se na Assembleia Municipal onde foi eleito condena 

determinados factos, também neste Órgão tem que o fazer. Sentiu que o documento não seria 

definitivo porque tinha uma rasura feita à mão, tornando-o ilegal. Esperou até ao último momento 

por um documento novo e quando o recebeu, foi ver se ainda trazia a rasura e a mesma já tinha sido 

alterada. Relativamente às contas, referiu que no momento é importante esclarecer que a diferença 
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apurada veio de algum lado e ainda não percebeu muito bem a diferença dos quinhentos mil euros, 

sendo que o novo documento tem uma diferença de cerca de duzentos mil euros na transição do 

resultado líquido. Perante as contas apresentadas, que não são muito más, era importante 

perceberem a que se deve o grande valor que transita, sabem da divida da Pisoeste mas não 

conseguem apurar se ela se extinguiu por completo. Aproveitou também para falar da questão do 

Equipamento dos Bombeiros e referiu lembrar-se que havia um problema com o pagamento do 

IVA. Ouviu o Senhor Presidente dizer que o concurso das botas será feito por ajuste direto e referiu 

não concordar com o procedimento pelo facto de limitar as escolhas. Referiu que durante vinte e 

oito anos, serviu voluntariamente dois Corpos de Bombeiros e em determinadas alturas a qualidade 

das botas faziam toda a diferença, daí a sua preocupação. Questionou se o IVA já está a ser pago, 

porque se for por ajuste direto não sabe se vai ser igual. ----------------------------------------------------

-----O Senhor Nuno Sampaio interveio para colocar uma questão relativamente à Pisoeste, que se 

prende também com a sua intervenção na última reunião. Questionou se com a integração da 

Pisoeste na OesteCIM, as dívidas dos Municípios foram transferidas ou anuladas, referindo-se às 

dívidas que já haviam sido transferidas para terceiros, nomeadamente a Caixa Leasing & Factoring, 

bem como as referidas dividas que a OesteCIM teve de adiantar, referentes aos juros, mais 

precisamente ao Município da Lourinhã. ----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal interveio para prestar os esclarecimentos 

solicitados. No que se refere à intervenção do membro Caria dos Santos informou que os resultados 

transitados de 2014 são superiores aos anos anteriores, dado o esforço financeiro feito pelos 

Municípios e os Programas aos quais a OesteCIM se candidatou, muitos deles pagos no último mês 

do ano. No que se refere às botas dos Bombeiros e ao ajuste direto informou que dessa forma estão 

mais à vontade porque existem especificações técnicas muito precisas e ainda têm como vantagem 

ter os concorrentes que concorreram ao concurso internacional, que ficaram de fora, apenas por 

questões administrativas ou burocráticas. Os concursos não ficaram “desertos” por não haver 

concorrentes mas sim pelo facto de todos terem falhado nalgum dos pontos. Quando lançarem o 

ajuste direto, vão faze-lo com base nas propostas apresentadas, face ao caderno de encargos 

existente e também com o ajuste monetário possível. Em relação à intervenção do membro Nuno 

Sampaio relativamente à Pisoeste, informou existir um pormenor importante que permitiu à 

OesteCIM fazer a liquidação da Pisoeste em Dezembro de 2014, ou seja, tiveram a informação 

jurídica, após análise dos contratos de cessação de créditos da Pisoeste para a entidade credora, que 

a OesteCIM nunca seria responsável por aquele crédito. A OesteCIM nunca seria chamada a 

compensar uma eventual falta de acordo ou pagamento do principal devedor. A partir daí 
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conseguiram encerrar as contas e a Pisoeste. Subsiste algo para resolver que não está no domínio 

contratual, mas no domínio da boa fé, da ética e da vontade de cada um dos Municípios, isto é, nos 

contratos é dito que os Municípios não devem juros à Pisoeste mas quando a Pisoeste começou a ter 

dificuldades, estando a suportar os juros da divida de cada um, foi acordado por todos que cada 

Município suportaria a sua parte dos juros. É o que está em causa com o Município da Lourinhã, o 

compromisso que existe entre o Senhor Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã e a OesteCIM 

é que mal acordem uma solução com a Caixa Leasing & Factoring, farão contas com a OesteCIM, 

naquilo que se refere aos juros suportados pela OesteCIM referentes ao Município da Lourinhã. As 

contas estão feitas e calculadas para chegarem a um entendimento e a uma nova forma de 

pagamento dessa verba. ------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Catarino interveio para dizer que o Regulamento da Assembleia estabelece 

prazos para entrega de documentos e informou não ter visto documento algum. O documento foi 

enviado às dezassete horas e trinta minutos da tarde e já não o viu. Não coloca em causa as contas 

da OesteCIM mas referiu que a Assembleia Municipal de Alenquer por se ter atrasado na entrega 

de documentos, não realizou a sua Assembleia na data prevista. Não se sente bem com a sua 

consciência a votar o presente documento, sem o ter visto, o máximo que pode fazer é abster-se. ----

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal interveio para informar que apesar do que 

se passou, não é verdade que os membros não tenham tido acesso aos documentos, que foram 

enviados dentro dos prazos. O que é verdade é que ao dia de hoje receberam correções ao 

documento enviado. Já explicou o porquê da correção e o seu alcance e já se penalizou pelo 

sucedido em nome da OesteCIM, mas afirmar que não tinha documento nenhum, não é verdade e é 

bom que as coisas estejam esclarecidas. O membro podia ter dito que teve a ler um documento que 

teve alterações, as quais não teve oportunidade de ler. De qualquer forma a Assembleia é soberana 

e se entenderem que não têm condições para apreciar o documento, a OesteCIM nada pode fazer a 

não ser disponibilizarem-se, as vezes que sejam necessárias, para discutirem a presente deliberação. 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou estarem explicadas 

as razões que provocaram a referida ocorrência, dando nota que a mesma não se deverá repetir e 

colocou a proposta do Conselho Intermunicipal à votação. -------------------------------------------------

-----O Ponto 2 - Discussão e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas 

de 2014 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por maioria, com 20 abstenções e 

22 votos a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 3 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 1 DE 2015 

DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE -------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou estarem a falar da aplicação do 

saldo de gerência anterior para reforçar algumas rubricas que previram ser necessário reforçar, 

nomeadamente, no que tem a ver com planos. O Portugal 2020 obriga à execução de uma série de 

planos, como o caso do Plano de Mobilidade para toda a Região. -----------------------------------------

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

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

-----O Ponto 3 - Discussão e votação da Revisão Orçamental nº 1 de 2015 da Comunidade 

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

-----PONTO 4 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE 

ESTATUTOS 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 explicou que a extinção da Pisoeste, para 

além das alterações a nível financeiro e administrativo, também trouxe alterações aos Estatutos. 

Trata apenas de uma adequação dos Estatutos face à extinção da Pisoeste, tendo em conta que, com 

a referida extinção, a OesteCIM não tem necessidade de fazer contas consolidadas. Assim, a 

reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal a realizar no mês de junho, para análise das 

mesmas, fica sem efeito prático, em virtude da inexistência do documento de prestação de contas 

consolidadas. Extraordinariamente, a Assembleia Intermunicipal pode reunir sempre que existam 

condições e se justifique a sua realização nos termos da Lei e do Regulamento. ------------------------

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

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

-----O Ponto 4 - Discussão e votação da Proposta de Alteração de Estatutos 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 cinquenta e cinco minutos do dia trinta de dois mil e quinze, de que, para 

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