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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL  DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE,  REALIZADA NO DIA ONZE  DE DEZEMBRO 

DE DOIS MIL E NOVE 

 

 

 
----- Aos onze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e nove, pelas vinte e uma horas, realizou-

se na sede da Comunidade Intermunicipal do Oeste, em Caldas da Rainha, a sessão de instalação da 

Assembleia Intermunicipal da OesteCIM----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente em exercício da Assembleia Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, cessante, Dr. José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro, tomou a palavra, 

saudou todos os presentes e declarou aberta a sessão para se proceder à instalação da nova 

Assembleia Intermunicipal. Comunicou que alguns elementos comunicaram a sua não presença na 

reunião, justificando a sua falta e informou que esses elementos nos termos da Lei tomarão posse 

na primeira reunião em que estiverem presentes. -------------------------------------------------------------

----- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal cessante, informou 

que se iria começar a fazer a chamada, agradecendo que se chegassem à mesa colocada no centro, 

para assinarem a presença na reunião e tomarem posse. Informou que a chamada era feita por 

concelhos e que a sala estava com outra disposição, não por forças partidárias, mas por concelhos, 

sendo que na próxima reunião, a ordem já será por força partidária. -------------------------------------- 

----- O Dr. Sérgio Bogalho, foi chamado a efectuar a chamada dos membros do Órgão de modo a 

que os mesmos tomassem posse, de que se lavrou Acta própria e que se transcreve: “Aos onze dias 

do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, nesta cidade de Caldas da Rainha e no edifício 

sede da Comunidade Intermunicipal do Oeste, onde eu José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro, 

Presidente da Assembleia Intermunicipal cessante me encontrava, compareceram, para, de 

conformidade com o disposto no artigo número nove da Lei número quarenta e cinco barra dois 

mil e oito de vinte e sete de Agosto e nos números um e dois do artigo quarenta e quatro da Lei 

número cento e sessenta e nove barra noventa e nove de dezoito de Setembro, se proceder à 

instalação da Assembleia Intermunicipal desta Comunidade Intermunicipal, os cidadãos: Pelo 

Município de Alcobaça, Pedro Mateus Guerra, pelo PSD, Liliana Baptista de Sousa, pelo PSD, 

Raul José Afonso Duarte, pelo PSD, César José Lourenço dos Santos, pelo PS (não se encontrava 
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presente), João Paulo Madeira Raimundo, pela CDU; Pelo Município de Alenquer, Fernando 

Augusto Marques Rodrigues, pelo PS, Maria Helena Pereira Nogueira Santo, pelo PSD, Vladimiro 

Castilho de Matos, pelo PCP, Maria de Lurdes Lopes de Matos Ferreira Calçada, pelo PS; Pelo 

Município de Arruda dos Vinhos, Luís Manuel Gonçalves Rodrigues, pelo PSD, José Joaquim 

Ferreira Frade, pelo PSD (não se encontrava presente), Casimiro Francisco Ramos, pelo PS; Pelo 

Município do Bombarral, João Carlos Barreiras Duarte, pelo PSD, António Fernando Lopes, pelo 

PS, Luís Francisco Campos Silva, pelo PSD, Anabela Martins Sá, pelo PS, Joaquim Marcos 

Rodrigues Henriques, pelo PSD; Pelo Município do Cadaval, Carlos Manuel Teixeira Marques, 

pelo PS, Pedro Miguel Machado Rodrigues da Costa, pelo PS, Vítor Manuel Feliciano Pintéus, 

pelo PSD, Elsa Maria Vaz Valente Pires, pela CDU; Pelo Município de Caldas da Rainha, José 

Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro, pelo PSD, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, pelo PSD, 

Daniel Miguel Rebelo, pelo PSD, Jorge Manuel dos Santos Sobral, pelo PS, Mário António Duarte 

Pacheco, pelo PS; Pelo Município de Lourinhã, António Alberto Carvalho Santos, pelo PS, Teresa 

Maria Farto Faria de Sousa, pelo PSD, João José Dias Ferreira, pelo PS, Hernâni Luís Henriques 

Santos, pelo PSD, Artur Mário Ribeiro do Rosário e Silva, pelo PS; Pelo Município da Nazaré, 

Joaquim Ascenção Pequicho, pelo PSD, Maria de Fátima Soares Lourenço Duarte, pelo PSD, 

Nuno Alexandre da Silva Salvador, pelo PS, Américo João Prazeres Vigia Matias, pelo PS, 

António Manuel Caria dos Santos, pela CDU; Pelo Município de Óbidos, Feliciano José Barreiras 

Duarte, pelo PSD, José Luís Rocha Oliveira, pelo PSD, Sílvia Sara Sousa Saramago, pelo PSD, 

Anabela Blanc Capinha Corado, pelo PS; Pelo Município de Peniche, Vítor Miguel Silva Delgado 

Marques, pelo PSD, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, pelo PS, José António Bombas Amador, 

pela CDU, José António Leitão da Silva, pelo PSD; Pelo Município de Sobral de Monte Agraço, 

Júlio Manuel Lourenço Rodrigues, pela CDU, Vítor Manuel Mineiro Lourenço, pela CDU, Rui 

Manuel Machado Carvalho, pela Coligação Juntos pelo Sobral; Pelo Município de Torres Vedras, 

Alberto Manuel Avelino, pelo PS, Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, pelo PSD, José Augusto 

Clemente de Carvalho, pelo PS, Marco Henriques Claudino, pelo PSD, António Carlos Nunes 

Carneiro, pelo PS, Rita João de Maya Gomes Sammer, pelo PSD. Verificada a conformidade 

formal do processo eleitoral com a identidade dos eleitos, o Senhor José Luís de Carvalho Lalanda 

Ribeiro, Presidente da Assembleia Intermunicipal cessante, declarou-os investidos nas suas 

funções do que, para constar, se lavrou a presente acta que eu, Helena Isabel Soares de Abreu, 

para o efeito designada, redigi e subscrevo e que vai ser assinada por todos os presentes”.----------- 
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal cessante, informou que estava 

instalada a Assembleia Intermunicipal, uma Assembleia que vai ter um mandato inteiro, ao 

contrário da outra que teve só onze meses. Mais informou, que nos termos Regimentais passa a 

Assembleia até à eleição da Mesa a ser dirigida pelo seu membro de mais idade. Nesses termos 

pediu ao Dr. Alberto Avelino, membro desta Assembleia que viesse ocupar o seu lugar.---------------

-----O Senhor Alberto Avelino, tomou a palavra, saudando todos os presentes. De seguida, pediu 

ajuda a um elemento de cada partido para o coadjuvarem e secundarem na Mesa, apresentaram-se o 

Dr. Júlio Manuel Lourenço Rodrigues, pela CDU e a Dr.ª Liliana Baptista de Sousa, pelo PSD. 

Deu-se início à eleição da futura Mesa da Assembleia Intermunicipal, para a qual o Dr. Alberto 

Avelino pediu que apresentassem as eventuais listas de candidatura para a Mesa. ---------------------- 

-----O Senhor José Augusto de Carvalho solicitou a suspensão dos trabalhos, por cinco minutos. -

-----O Senhor Alberto Avelino concedeu cinco minutos de suspensão dos trabalhos, para um 

primeiro encontro de grupos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Foi apresentada pelas diversas bancadas uma proposta de Lista única, composta pelos seguintes 

membros: Presidente – José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro; Vice-Presidente – Alberto Manuel 

Avelino; Secretário – Júlio Manuel Lourenço Rodrigues. ---------------------------------------------------

-----De seguida procedeu-se à eleição, através de escrutínio secreto, para a qual foi distribuído um 

papel em branco a cada membro e anunciado pelo Sr. Alberto Avelino qual a melhor maneira de 

votar, ou seja, que poderiam escrever a letra “S” ou “sim”, para votar a favor; a letra “N” ou “não”, 

para votar contra; a letra “A” ou a palavra abstenção; o voto em branco ou uma cruz para o nulo .---

-----A Senhora Liliana Sousa, enquanto Secretária da Mesa, procedeu à chamada dos membros 

para a colocação dos votos na urna. ----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino, tomou a palavra, para questionar se todos os presentes foram 

identificados e se não houve nenhuma omissão no chamamento. Informou existirem dois elementos 

que não estiveram presentes no acto eleitoral e deu por encerrada a votação para fazerem a 

contagem de votos. Esta contagem foi feita pela Mesa, com o auxílio de um colaborador da 

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

-----Foi feita a leitura do resultado da eleição para a Mesa, pelo Sr. Alberto Avelino, sendo a mesma 

aprovada com 37 votos Sim; 8 votos Não; 2 votos Nulos; 1 Branco e 1 Abstenção. A Mesa ficou 

assim constituída: -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Presidente: José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro -----------------------------------------------------

-----Vice-Presidente: Alberto Manuel Avelino ----------------------------------------------------------------
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-----Secretário: Júlio Manuel Lourenço Rodrigues -----------------------------------------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino, informou que estão presentes os votos, que se guardarão para 

qualquer eventualidade, farão parte de um pequeno dossier, que durante algum tempo estará 

presente para qualquer reclamação. Estará também presente a lista apresentada que foi rubricada 

pela Mesa. De seguida, chamou o Presidente eleito para tomar o seu lugar. ------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, dirigiu-se, primeiro, aos 

Deputados para agradecer a confiança depositada na Mesa, para dirigirem a Assembleia 

Intermunicipal durante este mandato, que desta vez é um mandato de quatro anos e não de alguns 

meses como o anterior. Dirigiu-se depois aos senhores Membros do Conselho Executivo, 

desejando-lhes um bom trabalho em prol do Oeste e manifestando-lhes a disponibilidade para uma 

estreita colaboração, como sempre tem havido e que continuará, com certeza, ao longo deste 

mandato, sempre sem prejuízo da separação de competências que cada um dos Órgãos tem. Dirigiu-

se, de seguida, às pessoas que trabalham na casa, dizendo que sem o seu trabalho e colaboração 

estes órgãos não funcionam na perfeição e que continuam a contar também, com a sua colaboração 

e competência, para os ajudarem nas reuniões do presente Órgão. Dirigiu-se, também aos 

jornalistas presentes, porque o seu trabalho é importantíssimo, para que seja cimentado este 

sentimento oestino que deve existir em todos os habitantes desta zona do país, que todos tanto 

amam e de que tanto gostam. Por fim, dirigiu uma palavra aos oestinos, dizendo que a Assembleia 

Intermunicipal luta pelo Oeste, pelo qual, alguns, já há muito lutam e começaram a lutar, se calhar, 

na altura da criação da Região de Turismo do Oeste, estando presentes nesta Assembleia alguns 

membros que lutaram activamente nessa altura e que essa luta continua agora com a Comunidade 

Intermunicipal do Oeste. Referiu existirem vários problemas no Oeste, aos quais estão atentos, 

muito em especial, àquilo que vulgarmente se chama, As Compensações pela Deslocação do 

Aeroporto da Ota para Alcochete, do qual há um documento em que há a vontade de executar uma 

série de investimentos no Oeste que nos compensarão, em parte, porque nunca poderemos ser 

compensados pela deslocação do Aeroporto de Ota para Alcochete. Reafirmou a aposta no Oeste, 

zona de grandes potencialidades e que esperamos que possa ter aquele desenvolvimento que todos 

nós desejamos. Para finalizar convidou os membros das várias forças políticas para fazerem 

declarações. Para começar convidou um elemento do CDS, mas como não estava presente, 

convidou o elemento representante da CDU. ------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Júlio Rodrigues, saudou todos os presentes em nome da CDU e agradeceu a 

confiança demonstrada pelas duas forças políticas maioritárias no Oeste, o PS e o PSD na confiança 
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de lhes atribuírem um lugar na Mesa. Referiu que a sua responsabilidade enquanto membro da 

CDU na mesa, será acrescida pelos dois colegas de Mesa, o Dr. Lalanda e o Dr. Avelino, duas 

pessoas sobejamente conhecidas no Oeste pelo seu passado e por isso vai ter bastante orgulho em 

trabalhar com eles e espera que consigam, durante este mandato exercer de forma concisa, clara e 

em prol do Oeste o mandato. Proferiu, terem dado um passo importante nesta eleição que fizeram 

para a Mesa e congratula-se que tivessem conseguido apresentar uma Mesa com as três forças 

políticas. Se, na primeira reunião houvesse necessidade de nos dividirmos estávamos logicamente e 

dividir o Oeste, nenhum dos eleitos para a OesteCIM quererá dividir o Oeste, cada um vem de um 

concelho diferente, mas o grande objectivo que os une aqui é, realmente, o Oeste por si e no seu 

conjunto. Desejou que o mandato fosse assim mesmo, que não se faça da sala e da Assembleia um 

plano político, mas que se unam e deixem os partidos políticos de lado e pensem primeiro no Oeste. 

É este o seu desejo e em nome da CDU, estão disponíveis para tudo o que poderão fazer em prol do 

Oeste. Por fim, saudou os Presidentes de Câmara, em especial os novos Presidentes de Câmara que 

foram eleitos este mandato, com certeza que também vêm disponíveis para em conjunto com todos 

os outros Presidentes de Câmara lutar pelo Oeste, é o que todos vão com certeza fazer. ---------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, convidou um representante do 

Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------------------------------------                

-----O Senhor José Augusto de Carvalho, cumprimentou e saudou os presentes, em nome dos 

representantes do Partido Socialista. Referiu que a democracia é partilha, partilha para estimular a 

produção, porque a mola real do desenvolvimento são as pessoas. As pessoas na dinâmica da 

participação essencial ao desenvolvimento. Participação que todos desejamos empenhada, 

comprometida, responsável. A democracia vive, reforça-se, aprofunda-se na concretização de um 

equilibrado sistema que muitas vezes apelidamos de poderes e contra poderes ou pesos e contra 

pesos. Democracia é serviço mais do que poder e, no nosso caso, serviço ao Oeste, por isso, e 

atento à eleição que acabou de ser realizada, mencionou que gostariam que ao segundo grupo 

intermunicipal fosse conferida a presidência do Órgão, da Assembleia, já que a força política mais 

representativa detém a presidência do Órgão Executivo. Dir-se-á que estamos inspirados na recente 

realização do Congresso da Associação Nacional de Municípios, que pelo seu estilo de 

funcionamento é uma referência, representa o universo dos municípios portugueses, organização e 

instituição em que a generalidade dos autarcas se revê. A sua ambição, aquilo que consideram uma 

repartição equilibrada de pesos e contra-pesos, não foi possível e, porque sempre sobrepõem o 

interesse da Região a quaisquer outras lógicas, consensualizaram, em alternativa, a composição da 



     Fl.6  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 1/ 2009 Reunião de 11.12.09 
                               
 

 
Mesa que acabaram de sufragar, fizeram-no com o melhor propósito e por isso deixam um voto, 

que é uma certeza, que todas as pessoas, todos os membros dos órgãos da CIMOeste, nas suas 

vontades, nas suas capacidades, encontrem um espaço e condições para servir, o melhor que for 

possível, o desenvolvimento da Região e das pessoas que aqui vivem e trabalham. É um voto muito 

firme, sério e convicto que deixam na primeira sessão da Assembleia Intermunicipal. -----------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, convidou um representante do 

Partido Social Democrata. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Rodrigues dirigiu-se aos presentes para informar que na qualidade de líder 

cessante da última Assembleia Intermunicipal do PSD pretende transmitir o que pensa ser a opinião 

e pensamento da bancada do PSD na Assembleia. Em primeiro lugar, referiu que todos se devem 

congratular com o facto de darem uma prova de saber democrático ao eleger a Mesa da forma digna 

e condigna como o fizeram, sem olhar a qualquer lógica partidária, mas sobretudo olhando o 

espírito que deve unir todos em prol do Oeste. Não estão a defender o interesse de uma força 

política, mas também têm que a defender, mas estão sobretudo a defender aquilo que são os anseios 

dos oestinos e estes serão mais do que as palavras, serão actos, acções e, serão seguramente, pôr em 

marcha as contrapartidas, já faladas pelo Sr. Presidente da Mesa eleito, que o Governo terá 

prometido para o Oeste, pelo facto da retirada do aeroporto. Entende, que de facto, democracia é 

tudo aquilo que possamos fazer em prol das populações mas é sobretudo respeitar a vontade 

popular, respeitar a vontade expressa nas urnas e essa vontade, quer se queira ou não, expressa nas 

urnas, no que diz respeito ao Oeste, deu claramente uma vitória ao Partido Social Democrata e, por 

isso, entendem que respeitar essa mesma vontade foi de uma forma, elegendo a Mesa com o 

Professor Lalanda como Presidente dessa mesma Mesa. Assim, o que garante em nome do PSD é 

que estão inteiramente disponíveis para em prol do Oeste trabalharem com um objectivo comum e 

que esse seja sempre superior ao objectivo de qualquer força política presente na Assembleia. Se 

puserem os interesses do Oeste acima de interesses particulares, seguramente, o Oeste sairá 

engrandecido e sairá muito mais forte, para junto do Poder Central poderem reivindicar o que 

acham ser uma legitimidade do povo Oestino. É nesta perspectiva que pensa que todos têm de 

trabalhar e, se de facto, souberem implementar esta ideia de que os interesses do Oeste estão acima 

dos interesses do concelho a, b ou c, seguramente todos vão trilhar um caminho de sucesso e o 

Oeste será aquilo que todos desejam. Termina, dizendo que já expressou na sala a sua opinião, que 

nunca é demais repetir, o “Oeste será aquilo que nós quisermos que ele seja e se nós quisermos um 

futuro grandioso para o Oeste temos que saber empenhar-nos e levar para a frente aquilo que será 
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a unidade do Oeste e o sucesso destes concelhos que representam esta Comunidade. Se assim o 

fizermos, estou certo que todos nós cumprimos a nossa obrigação e o povo saberá respeitar aquilo 

que nós aqui fizemos ”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, deu a palavra ao Senhor 

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo cumprimentou os presentes e deu as boas vindas 

a todos à sede da Comunidade Intermunicipal do Oeste. Referiu ser um dia marcante para o Oeste e 

que pela primeira vez vão cumprir um mandato inteiro, de quatro anos, o outro foi iniciado a meio, 

o que quer dizer que têm um tempo de trabalho, que se avizinha difícil por variadíssimas razões, a 

crise está implantada, os dias que se seguem não são fáceis para as Câmaras e consequentemente 

para a nossa Região e para a OesteCIM. Isto, também tem a ver com o facto, de ao longo dos anos 

termos criado estruturas elevadas e com algumas responsabilidades, com uma afirmação do próprio 

Oeste. Existem algumas empresas e associações importantíssimas que ao longo dos anos fomos 

criando e que é importante algumas delas iniciar e outras, sobretudo, consolidar, o que só é possível 

com união entre todos, ter em primeiro lugar só o símbolo do Oeste, estarem todos unidos, desde os 

Presidentes de Câmara, desde os seus Deputados, de toda a Região e, sobretudo, deixar os partidos 

para trás, o que foi espelhado na eleição, reafirmou-se a democracia. Acabaram os partidos, existem 

opiniões diferentes mas têm de dar os braços unidos, pelo que gostam e se propuseram e que são 

obrigados a cumprir, defender a população e os seus eleitores, que são efectivamente, o Oeste. Os 

desafios futuros são enormes, já tendo sido adiantadas algumas questões, o caso das Compensações 

da Ota, são importantíssimas, já existe um interlocutor, que continua a ser por parte do Governo, o 

Sr. Ministro das Obras Públicas, o novo. Vão ter a próxima reunião ainda este mês ou no próximo 

ano. Deseja a mesma colaboração, a mesma vontade, a mesma determinação que foi demonstrada 

até alguns meses, em que houve uma paragem devido às sucessivas eleições. Afirma que é tudo 

para cumprir, está aprovado em Conselho de Ministros e no Diário da República. Embora haja 

crise, os meios financeiros são quase todos do próprio QREN e não afectam o Orçamento de 

Estado. É tudo para cumprir e exigir, tendo que estar todos do mesmo lado; é no que se vai 

trabalhar para conseguir as “compensações”, para que o trabalho que foi exemplar a nível nacional 

tenha a sua sequência. Na OesteCIM existem alguns desafios na vanguarda, do que é o futuro. Têm 

já marcado para os primeiros dias de Janeiro a escritura da Agência de Energia e Ambiente, um 

passo importante para o Oeste, um exemplo a nível nacional e não só. Paralelamente, têm alguns 

dossiers ainda difíceis, para o qual é necessário haver uma Assembleia ainda este ano, para isso e 
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para o orçamento, que já foi aprovado juntamente com o plano de actividades. Pede aos Deputados 

e ao Presidente para marcarem uma Assembleia até ao final do ano, para as duas questões 

essenciais e fundamentais, orçamento, plano de actividades e a criação da Agência de Energia, 

estatutos e sua escritura. Outros dossiers importantes, como é o caso da fusão entre a Resioeste e a 

Valorsul, informa que, já foi aprovada também a criação do que chamam AMO MAIS, 

transformação do que era a Comunidade Intermunicipal na Associação de Municípios Mais (o mais 

porque têm mais dois concelhos que não são da nossa NUT, Rio Maior e Azambuja) e que irá 

comprar o capital de cada uma das Câmaras Municipais na Resioeste e ela ser a única detentora do 

capital social destes Municípios na Valorsul, representando assim toda a Região. Pretende-se uma 

redução de custos, cerca de metade do que estão a pagar, porque o valor que se paga é 

incomportável para todos os Municípios. O dossier das Águas do Oeste, o custo da água, das obras 

atrasadas, também tem que ser urgentemente, visto e negociado. Por parte dos doze Presidentes de 

Câmara que compõem o Conselho Executivo, estão presentes onze, visto o Presidente de Torres 

Vedras ter mandado uma mensagem a dizer que estava com febre e gripe e que por tal não pode 

estar presente. No entanto, afirma que os doze Municípios estão unidos, deixam os partidos para 

trás e pretendem levar em diante o projecto comum. Referiu ainda que o dossier, talvez o mais 

complicado será o QREN, que infelizmente, e de contrário ao que aconteceu com os outros 

Quadros Comunitários de Apoio, não funciona, tem burocracia a mais. Já todos alertaram o 

Governo para a situação e pensa que se poderá agilizar a situação para o QREN começar a 

funcionar e não comece a funcionar só em 2013 para serem feitas as obras à pressa. Há a ambição 

de levar o projecto para a frente, que já tem muita visibilidade, sobretudo, uma projecção a nível 

nacional. Voltou a reafirmar que tudo isto tem que ser feito em conjunto, é muito apetecível em 

cinquenta e oito Deputados haver algum palco partidário, que não deve existir. O palco deve ser 

utilizado por todos, mas em nome do Oeste, em prol do Oeste e de mãos dadas pelo Oeste, pois nos 

tempos de crise que se avizinham, se não funcionarem em equipa e associação, não se consegue 

chegar a lado nenhum. Esta é a única solução. Por fim, desejou a todos, em nome do Conselho 

Executivo, um Feliz Natal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, tomou a palavra para agendar 

a próxima Assembleia, a pedido do Sr. Presidente do Conselho Executivo. Informou que todos os 

documentos se encontram prontos para serem enviados por email, a todos os membros da 

Assembleia, pelo que solicitou o preenchimento de uma ficha que foi entregue a todos, na qual um 

dos campos é o do email, para que todos possam receber por esta via toda a documentação. 
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Relembrou, também, que não se esquecessem de preencher o papel das ajudas de custo e senha de 

presença e entregar. Agendou a próxima reunião da Assembleia, para dia vinte e dois de Dezembro, 

às 21.00 horas e informou que os documentos serão enviados por email. Referiu, ainda a questão do 

Regimento da Assembleia, dizendo que este foi discutido durante alguns meses, mas esse problema 

ficaria em suspenso e se os Srs. Deputados que agora vieram de novo e os que já cá estavam forem 

apreciar o Regimento entregue na pasta e, caso haja alterações que queiram propor, as apresentem 

na Mesa, na próxima reunião, para que esta as aprecie e veja se é preciso constituir uma comissão 

ou, simplesmente, a Mesa resolver o problema.---------------------------------------------------------------

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

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

pelas onze horas e quinze minutos, do dia onze de Dezembro, de que, para constar se lavrou a 

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