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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE ABRIL 

DE DOIS MIL E DEZ (CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO DOS PONTOS DE DIA DOZE DE 

ABRIL) 

 
-----Aos vinte e um dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, pelas vinte e uma horas, reuniu a 

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, para uma sessão ordinária, 

continuação da iniciada no dia doze de Abril, 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 2 – Informações”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto 7 – Relatório de Actividades e Prestação de Contas do Exercício de 2009 da 

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

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. José Luís Lalanda Ribeiro (Presidente da 

Mesa da Assembleia Intermunicipal), o Sr. Alberto Manuel Avelino (Vice-Presidente da Mesa da 

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

Assembleia Intermunicipal)-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Estiveram presentes os membros da Assembleia Intermunicipal, que se passa a indicar: Pedro 

Mateus Guerra, Liliana Batista de Sousa, Raul José Afonso Duarte, César José Lourenço Santos, 

João Paulo Madeira Raimundo, Manuel dos Santos Viana, em substituição de Fernando Augusto 

Marques Rodrigues, Vladimiro Castilho de Matos, Maria de Lourdes Lopes de Matos Ferreira 

Calçada, Luís Manuel Gonçalves Rodrigues, José Joaquim Ferreira Frade, Casimiro Francisco 

Ramos, João Carlos Barreiras Duarte, António Fernando Lopes, Luís Francisco Campos Silva, 

Anabela Martins Sá, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Carlos Manuel Teixeira Marques, 

Pedro Gaspar Rodrigues, Pedro Miguel Machado Rodrigues da Costa, Nélson Cordeiro Garcia 

Rosa, em substituição de Vítor Manuel Feliciano Pintéus,  Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, 

Daniel Miguel Rebelo, Duarte Nuno Batista Ferreira, Mário António Duarte Pacheco, António 

Alberto Carvalho Santos, Teresa Maria Farto Faria de Sousa, João José Dias Ferreira, Hernâni Luís 

Henriques Santos, Artur Mário Ribeiro do Rosário e Silva, Joaquim Ascenção Pequicho, Maria de 

Fátima Soares Lourenço Duarte, Nuno Alexandre da Silva Salvador, Américo João Prazeres Vigia 

Matias, António Manuel Caria dos Santos, Feliciano José Barreiras Duarte, José Carlos Ribeiro 

Capinha, José Luís Rocha de Oliveira, Sílvia Sara Sousa Saramago, Anabela Blanc Capinha 

Corado, Rogério Manuel Dias Cação, Carlos Manuel Alves Santana, em substituição de Vítor 

Miguel Silva Delgado Marques, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, José António Bombas Amador, 



FL. 6 7  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 4/ 2010 Reunião de 21.04.10 

 

José António Leitão da Silva, Vítor Manuel Mineiro Lourenço, Rui Manuel Machado Carvalho, 

Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, Ana Elisa Pedreira Martins, em substituição de Susana Maria 

Ribeiro Neves, Marco Henriques Claudino, José António do Vale Paulos, em substituição de 

António Carlos Nunes Carneiro e Rita João de Maya Gomes Sammmer. --------------------------------- 

-----Tiveram falta justificada os membros: Maria Helena Pereira Nogueira Santo, Victor Manuel 

Feliciano Pintéus, Fernando Augusto Marques Rodrigues, Luís Filipe Faria de Brito Barros 

Mendes, José Augusto Clemente de Carvalho, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Elsa Maria 

Vaz Valente Pires, João Bernardo Galvão Teles (membro substituto), Ana Margarida Gaio 

Henriques Neves (membro substituto)-------------------------------------------------------------------------- 

-----Tiveram falta injustificada os membros: Susana Maria Ribeiro Neves e António Carlos Nunes 

Carneiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Jorge 

Marques Inácio, que substituiu (na qualidade de Vice Presidente do Conselho Executivo) o Sr. 

Presidente do Conselho Executivo, Carlos Manuel da Cruz Lourenço, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Alenquer, Jorge Manuel da Cunha Mendes Riso, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal do Bombarral, José Manuel Vieira, o Sr. Vereador Tinta Ferreira, em substituição do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Fernando José da Costa, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal da Nazaré, Jorge Codinha Antunes Barroso, o Sr. Presidente da Câmara 

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

Municipal de Sobral de Monte Agraço, António Lopes Bogalho 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, os 

membros da Assembleia Intermunicipal que não haviam estado presentes nas reuniões anteriores. 

Sendo eles o Sr. Deputado Duarte Nuno Batista Ferreira, de Caldas da Rainha e a Sra. Deputada 

Susana Maria Ribeiro Neves, de Torres Vedras (que não tomou posse por não se encontrar 

presente). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 e ficando arquivados em pasta própria, 

anexa ao livro de Actas.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Para além das justificações de faltas supra mencionadas a Mesa não recebeu mais documentos.  
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-----LEITURA DACORRESPONDÊNCIA ENVIADA -------------------------------------------------- 

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

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

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

-----Ofícios datados de dia 13 de Abril, dirigidos ao Conselho Executivo da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste com o objectivo de informar quais as deliberações tomadas na Assembleia 

Intermunicipal de dia 12 de Abril, relativamente aos pontos discutidos;-----------------------------------

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

-----Ofício datado de dia 14 de Abril, dirigido ao Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações, transmitindo a moção aprovada na Assembleia Intermunicipal de dia 12 de Abril, 

relativamente às preocupações dos Municípios associados quanto às obras em curso e valor das 

portagens na A8. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofícios datados de dia 15 de Abril, dirigidos ao Conselho Executivo da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste enviando as seguintes moções, aprovadas na Assembleia Intermunicipal de 

dia 12 de Abril: Moção relativa aos Planos Directores Municipais e Moção relativa à criação de um 

Fundo de Emergência Regional. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofícios com as convocatórias para a reunião a decorrer, dirigidos aos Membros e aos Srs. 

Presidentes de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que havia uns livros, 

oferta do Deputado Feliciano Barreiras Duarte, que se encontravam à disposição de todos, no final 

da reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO 2 - INFORMAÇÕES --------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, na qualidade de substituto do Senhor Presidente do 

Conselho Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo informou que havia apenas um ponto para 

tratar, que é o Relatório de Gestão, mas tendo ficado algumas informações por ser dadas da última 

reunião, disse querer acrescentar duas ou três questões de referência. Nomeadamente, a 

institucionalização, a escritura da AMO MAIS e a escritura da Oeste Sustentável, que ocorreram 

em Fevereiro do corrente ano, e que são boas notícias para a afirmação da Comunidade 
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Intermunicipal. De forma sumária, informou que o Conselho Executivo tem acompanhado a 

questão vital do Hospital Oeste Norte e o Programa de Acção das Medidas Compensatórias da Ota, 

em que tem sido presente, quase semanalmente, uma equipa do Ministério das Obras Públicas em 

negociação com os Senhores Presidentes de Câmara, município a município, sabendo-se que é um 

processo longo e que todos estão desejosos de uma conclusão positiva acerca desta 

responsabilidade que o Estado assumiu. No âmbito dessa problemática está calendarizada uma 

reunião para o dia 27 do corrente mês, com o Senhor Ministro das Obras Públicas, havendo grandes 

expectativas para o seu resultado, porque há muito tempo que se impõem resultados acerca do 

Programa de Acção. Mostrou-se disponível para qualquer dúvida existente, relativamente às 

informações dadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal questionou os presentes para 

saber se alguém desejava colocar alguma questão ou esclarecimento, sobre as informações 

prestadas pelo Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo, não se registando qualquer 

intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 7 – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

EXERCÍCIO DE 2009 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE -------------------

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

Vice Presidente do Conselho Executivo. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo informou que a Dr.ª Helena Pinto, 

responsável pelo projecto estava presente, bem como o Revisor Oficial de Contas. Afirmou que o 

Relatório era bem claro nos seus números, tendo havido uma receita no valor de um milhão, 

seiscentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e um euros, e vinte e cinco cêntimos e, de 

despesa, um milhão, quinhentos e quarenta e novecentos e setenta e sete euros e setenta e cinco 

cêntimos. Tiveram de resultado líquido do exercício, cem mil, cento e noventa e oito euros e oitenta 

e dois cêntimos. No âmbito da execução orçamental, tiveram uma execução orçamental de vinte e 

seis por cento, da despesa e vinte e oito por cento, da receita, tudo isto é compaginado pelas 

dificuldades procedimentais da execução do QREN. São os números gerais do Relatório, que foi 

certificado pelo Revisor Oficial de Contas, que se encontra presente. Colocou-se à disposição para 

o esclarecimento de qualquer questão, com o auxílio da Dr.ª Helena Pinto e do Revisor Oficial de 

Contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Casimiro Ramos interveio para pedir esclarecimentos complementares ao Conselho 

Executivo sobre o Relatório e Prestação de Contas, apesar da introdução prévia feita pelo Senhor 
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Vice-Presidente. Primeiro, pede pormenores quanto às dificuldades da execução orçamental, esta 

cita-se nos vinte e seis por cento e a execução do plano de investimentos plurianuais em 3,3 por 

cento; pede para que as explicações sejam mais concretas e precisas no que respeita às dificuldades 

ocorridas em 2009, para que pudesse ser levado a cabo o conjunto de investimentos que estavam 

previstos e que não terão sido realizados. O segundo pedido de esclarecimento prende-se com o 

facto do parecer emitido no primeiro semestre de 2009, pelo Revisor Oficial de Contas, fazer 

referência ao facto de não estar registado nas contas, o edifício sede da Comunidade e, no parecer 

final às contas de 2009, já não haver essa referência. As contas de 2009, a 31 de Dezembro já 

reflectem esse registo, ou, eventualmente, foi uma lacuna do parecer. Referiu, ainda, que no parecer 

às contas a 31 de Dezembro é referido, no último ponto, como reserva, a impossibilidade de estar 

reflectido na totalidade do património o registo de todos os bens por dificuldades de inventariação, 

para o qual, pediu esclarecimentos de como está a decorrer esse trabalho e como pensam, a curto 

prazo, fazer reflectir no balanço, a totalidade do património da Comunidade. Por último, pediu uma 

reflexão sobre o balancear das despesas correntes e das receitas correntes, em que a despesa 

corrente é superior à receita corrente, o que significa que a despesa corrente é financiada com 

receitas de capital, que em termos de equilíbrio de contabilidade pública, não é uma regra que possa 

acontecer, do ponto de vista da gestão, também não é o mais adequado, as receitas de capital devem 

ser aplicadas em investimento. Solicitou um pedido de esclarecimento, sobre o que pensa o 

Conselho Executivo fazer para inverter a situação referida e ter possibilidades de financiar a 

despesa corrente, somente com receitas correntes. -----------------------------------------------------------

-----A Senhora Teresa Faria de Sousa referiu ter intervindo para dar o seu contributo para a 

Região Oeste, na qual tem as suas raízes e desde sempre desenvolveu a sua actividade profissional. 

Apresentou uma rectificação ao Relatório, no ponto de Promoção, Divulgação e Marketing, no que 

se refere à Rota do Sagrado. O concelho da Lourinhã possui oito capelas particulares, localizadas 

em casas senhoriais ou quintas, que poderão, ou não, ter autorização de culto e em diferentes 

estados de conservação. A sua divulgação terá de estar enquadrada na Lei Geral do Património 

Cultural de sete de 2001. Destacou a importância do projecto, que se encontra numa área académica 

muito significativa e lembra que podem ser definidas outras áreas temáticas, nomeadamente, a da 

pintura antiga. Essa proposta constou das Actas do último Seminário do Património da Região 

Oeste, em vias de publicação, sob a alçada da Câmara Municipal de Alcobaça, que decorreu no 

final de 2008. Esta situação pode ser uma via de desenvolvimento, de grande importância para a 

Região do Oeste e há temáticas transversais aos diversos concelhos, por isso, ficou muito agradada 
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com a Rota do Sagrado e deixou a proposta da Rota da Pintura Antiga. Pediu que fosse feita a 

rectificação da situação da Lourinhã e, do que conhece dos outros concelhos, pensa que haverão 

outras situações para rectificar. ----------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Tiago Gonçalves interveio para fazer duas anotações sobre dois pontos. O primeiro, 

relativo ao Plano de Acção do Oeste e da Lezíria do Tejo, onde constata que é dada pouca 

importância e desenvolvimento ao assunto limitando-se no documento, a meia dúzia de parágrafos. 

Em relação ao ponto da Promoção, Divulgação e Marketing, é indicado uma referência ao site da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste e a promoção, divulgação e marketing, desta nova entidade 

deve começar logo de início pelo seu endereço e pelo domínio do próprio site, que se mantém o 

anterior, da Associação de Municípios. Sugere que essa situação seja corrigida. ------------------------

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo interveio para esclarecer as questões dos 

Deputados. No que concerne às dificuldades da execução orçamental explica que o orçamento é um 

documento previsional e as previsões devem ser realistas e não optimistas. Realisticamente, 

contavam que determinadas candidaturas fossem aprovadas e não o foram, o que teve implicações 

na execução orçamental e teve reflexos muito grandes nos números apresentados e no que concerne 

também ao próprio Plano, onde a taxa de execução é muito menor do que execução orçamental. 

Referiu, que todos deverão concordar, que o ano transacto, na perspectiva de aprovação de 

candidaturas e execução das mesmas, não foi um ano de referência. Na questão do registo do 

edifício, existem questões para resolver com a Câmara das Caldas da Rainha, a transferência da 

propriedade, através do documento que faz qualquer transferência de bem imóvel, a escritura, ainda 

não foi realizada e como tal, o registo não pode ser efectuado. Mas quer a Câmara Municipal das 

Caldas da Rainha, quer o Conselho Executivo e a OesteCIM estão atentos à situação e, 

rapidamente, vão tentar ultrapassá-la. Na questão do inventário do património, informou que já 

estão constituídas as equipas e já está aprovado o regulamento para se regularizar, rapidamente, a 

questão. Em relação às receitas correntes e despesas correntes, efectivamente, tiveram uma 

poupança corrente negativa, o que tem a ver, também, com as transferências de capital; as receitas 

correntes diminuíram, e a OesteCIM, também não é imune à realidade económica que se está a 

viver. É uma poupança corrente negativa, o número não é muito significativo mas não é bom 

apresentar poupanças correntes negativas, ou seja, em que a receita corrente não faz face à despesa 

corrente. No que concerne à Rota do Sagrado, a Deputada chamou à atenção a questão da Lourinhã, 

que é uma área muito específica; algum património da Rota do Sagrado é propriedade privada e 

houve dificuldades inerentes no que concerne à Lourinhã, concelho com muitas quintas e com 
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património religioso muito importante, mas de propriedade privada. Tem sido efectuada uma 

pesquisa em toda a Região, que ainda carece de rectificação por parte das Câmaras, dos locais que 

estão sinalizados, para que de uma forma consolidada, esta Rota seja uma Rota em toda a sua 

plenitude, é um projecto interessante, para manter. Referiu, ainda, aceitar a sugestão da Deputada 

como reflexão para a Assembleia e para o próprio Executivo. ---------------------------------------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes colocou outra questão relativamente ao Relatório, à 

demonstração dos resultados, ao balanço e também ao parecer do ROC. No Relatório estão 

enunciadas onze ou doze medidas, Programa de Acção do Oeste; Quadro Comunitário III; execução 

do QREN; a questão da formação profissional, formação sem financiamento, candidaturas de 

Câmaras Municipais (achou estranho, que na Gestão por Objectivos e Avaliação de Desempenho 

estejam inscritas quarenta e três acções para Caldas e Torres Vedras, curiosamente, com o mesmo 

número de formandos, mil e trinta e dois formandos, mas provavelmente estará certo); o planalto 

das Cesaredas; a Agência de Energia e Ambiente do Oeste; a adaptação de mapas de ruído e 

recolha de óleos alimentares. Gostaria de ser esclarecido no item que fala do Diagnóstico de 

Procedimentos da Comunidade Intermunicipal, onde foi feita uma prestação de serviços com um 

Gabinete de Advogados, com vista à realização de trabalhos e análise necessários à elaboração do 

referido Diagnóstico; o contrato foi de trinta e três mil euros mais IVA, por oito meses, o que 

corresponde a cerca de quarenta mil euros, cinco mil euros por mês, em moeda antiga, mil contos, 

quando ainda na semana passada, na última Assembleia se falava desta custar cerca de seis mil 

euros. Quer saber qual a razão para a necessidade de haver um gabinete externo de advogados, que 

vai preparar as coisas para ser feito um diagnóstico, não é fazer o diagnóstico, mas um trabalho 

prévio. Outro ponto curioso, foi o estudo feito pelo Sr. Montalvo para o Regime das Taxas 

Municipais. Não consegue identificar nas contas qual o custo que este tipo de estudo teve para a 

Comunidade Intermunicipal. Verificou que o plano de execução é de baixa execução, há uma 

diferença entre os valores orçados e os obtidos, quer nas receitas de capital, quer nas receitas 

correntes; terá a ver com as Câmaras Municipais e as obras que não entraram em execução, mas 

afirma querer ser esclarecido. Em relação aos indicadores, o indicador do exercício é muito mais 

favorável em 2009 que em 2008; em 2008 foi de trezentos e oitenta e nove mil euros negativos e 

em 2009 cerca de cem mil euros positivos; de qualquer forma existem também alguns itens em que 

gostaria de ser esclarecido. Gostaria de saber o que é considerado a dívida de terceiros, não 

conseguiu identificar, setecentos e setenta e três mil e setecentos e oitenta e oito euros. Não 

conseguiu perceber o aumento da verba de cerca de quinhentos mil euros de acréscimos de 
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diferimentos, de duzentos e nove mil euros para setecentos e vinte e dois mil euros, houve um 

acréscimo bastante acentuado. Também no passivo, há uma situação de dívidas a terceiros curto 

prazo que subiu bastante, cerca de cento e cinquenta mil euros, sendo que depois há dinheiro em 

caixa, em depósitos. A última questão tem como referência o relatório do ROC, nomeadamente no 

ponto 7, que diz: “A Comunidade Intermunicipal do Oeste, aquando da entrada em vigor do 

POCAL em 2002, registou em imobilizado os bens que tinham sido adquiridos e que se 

encontravam suportados por facturas, não tendo sido realizado até à data do nosso relatório a 

confrontação entre os bens existentes fisicamente e os registos contabilísticos. A informação 

disponível não nos permite concluir sobre a integralidade do Património.”. De 2002 para 2009 já 

passaram cerca de sete anos, a confrontação entre facturas já podia ter sido feita, referiu que 

gostava de ser esclarecido. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Casimiro Ramos referiu que os esclarecimentos dados pelo Senhor Vice Presidente, 

foram claros, precisos e concisos, mas resultou a evidência que no ponto 7 do parecer do ROC, falta 

referir a inexistência do registo da escritura, como estava no parecer de 30 de Junho. Referiu 

compreender as dificuldades inerentes ao processo, mas deveriam constar no parecer, tal como 

constavam no de Junho, porque são coisas distintas, o que está agora e o que não está, não está 

incluído. Por último, deixou como sugestão para o futuro relatório, no que diz respeito à elencagem 

dos diversos programas, que supõe estarem registados como despesas do funcionamento, como 

despesas correntes e não como despesas de capital, senão a execução teria sido superior, mas era 

bom para todos, que tivessem uma noção do investimento que foi feito em cada um dos programas, 

deveria existir um registo analítico de quanto é imputado a cada um dos programas para terem a 

noção do que a Região tinha investido em cada um deles. --------------------------------------------------

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo prestou esclarecimentos às dúvidas 

apresentadas. Em relação à prestação de serviços, de cerca de cinco mil euros por mês, durante oito 

meses, trata-se de um estudo solicitado a um Gabinete de Advogados para fazer uma reorganização 

que se impunha na estrutura da Comunidade Intermunicipal, foi um trabalho de reflexão da 

OesteCIM, para perceber, também, do ponto jurídico, do ponto de vista económico, se o caminho a 

trilhar estava correcto. O estudo está realizado e da análise subjectiva do custo do estudo, 

objectivamente, é um estudo valioso para acção da Comunidade nos próximos tempos, para trilhar 

um caminho seguro, os desafios futuros são enormes e temos que ter uma sustentação científica, do 

ponto de vista jurídico e do ponto de vista da optimização de meios para enfrentar 

responsabilidades que se avizinham. Para outras questões, nomeadamente de valores, do 
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crescimento e do número de dívidas a terceiros, passou a palavra à Dr.ª Helena Pinto.-----------------

-----A Senhora Helena Pinto explicou que em relação à dívida de terceiros, o valor referido diz 

respeito aos documentos emitidos até 31 de Dezembro. Com a passagem de ano e, devido à 

transferência de saldos necessários, não foi possível efectuar a emissão dos documentos da dívida 

dos Municípios no ano a que efectivamente dizem respeito, pelo que houve a necessidade de emitir 

os referidos documentos apenas em 2010, tendo, no entanto, sido feita a respectiva especialização, 

situação que justifica o acréscimo de cerca de quinhentos mil euros na rubrica de acréscimos e 

diferimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo explicou a questão do estudo das taxas, 

dizendo que foi um trabalho realizado pelo Dr. Montalvo, pelo valor de quarenta e nove mil e 

quinhentos euros para os doze Municípios. --------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Gonçalves Roberto (Revisor Oficial de Contas) interveio para esclarecer a 

questão da reserva, dizendo que esta não faz referência, no corrente ano, à cópia do registo do 

edifício, porque como a reserva era mais ampla, só complicaria falar da falta de integralidade e 

depois falar de um caso específico, é essa a razão para não se falar do edifício, na Certificação 

Legal das Contas, mas a questão está referida no relatório complementar da Comissão Executiva. --

-----O Senhor César Santos solicitou o envio dos dois estudos, quer o do Dr. Montalvo, sobre as 

taxas, quer o outro do Gabinete, sobre a preparação do estudo interno da municipalidade. Mostrou 

estar, particularmente, curioso com o estudo das taxas e tendo sido dito que era um assunto 

municipal, segundo percebe o reflexo desse estudo, ainda só foi à Assembleia Municipal de 

Alcobaça. Citou o Dr. Fernando Costa e Presidente da Câmara das Caldas, que num programa de 

televisão disse que, “os estudos são uma coisa um bocado feita à medida de quem quer e como se 

quer”, mas este parece que não é muito à medida, pelo menos no que respeita ao Município de 

Alcobaça, em que está “hilariante”. Gostaria de saber se o estudo tem a mesma qualidade para o 

resto dos Municípios e quarenta e oito mil euros, são também, no mínimo, hilariantes. Em relação 

ao ponto em apreço, afirmou que a bancada do PS se vai abster, no sentido positivo, dando um voto 

de confiança ao Conselho Executivo. O que foi apresentado é, manifestamente, insuficiente, 

percebem que é a primeira vez que estão a fazer um documento deste tipo e, nesse sentido, e como 

voto de confiança para um trabalho melhor para o próximo ano, vão usar a abstenção. ----------------

------O Senhor Júlio Rodrigues interveio para dar uma palavra em nome da CDU, que ainda não 

tinha intervindo, o que não quer dizer que não tenham lido o documento ou que não tenham pessoas 

capazes de fazer as análises que foram feitas. Referiu que o Relatório foi votado por unanimidade 
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pelos Srs. Presidentes de Câmara, onde, já estão representados todos os partidos políticos e são eles 

que trabalham diariamente na Comunidade. Em nome da CDU, disse que mais uma vez acreditam 

no Conselho Executivo e o seu voto é favorável. -------------------------------------------------------------

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo referiu que as questões foram respondidas, 

existiram muitos comentários de questões municipais, em que cada concelho irá tratar delas, mas o 

substancial foi apresentado no relatório, nos documentos previsionais e de prestação de contas. O 

Relatório foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Executivo e solicita que a Assembleia se 

pronuncie acerca do assunto. ------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou o documento à 

votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Ponto 7 – Relatório de Actividades e Prestação de Contas do Exercício de 2009 da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste foi aprovado por maioria com dezassete abstenções. -----------

------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal convocou os líderes de 

bancada de cada partido, para no final da reunião, poderem discutir os assuntos relacionados com a 

próxima reunião da Assembleia que será realizada no concelho de Alenquer. --------------------------- 

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

votação a aprovação da Minuta da Acta, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- 

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

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

pelas vinte e duas horas e vinte minutos do dia vinte e um de Abril, de que, para constar se lavrou a 

presente Acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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