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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE 

JUNHO DE DOIS MIL E VINTE  

 
-----Aos vinte e quatro dias, do mês de junho do ano dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, 

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

ordinária, realizada através de videoconferência, nos termos do previsto no n.º3 do artigo 3º da lei 

1-A/2020 de 19 de março, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------

-----Ponto 1 – Informação escrita do Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM; ----------

-----Ponto 2 - Apresentação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Documentos de 

Prestação de Contas de 2019 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ----------------------------------

-----Ponto 3 -  Apresentação, discussão e votação da Alteração Orçamental Modificativa nº 1 de 

2020 da Comunidade Intermunicipal do Oeste – Ratificação; ----------------------------------------------

-----Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação da Alteração ao Regulamento Interno da 

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

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro Martins 

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

(Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal) e o Sr. Júlio Manuel Lourenço Rodrigues 

(Secretário da Mesa da Assembleia Intermunicipal). --------------------------------------------------------

-----Estiveram presentes os Deputados Intermunicipais da Assembleia Intermunicipal, que se passa 

a indicar: Liliana Batista de Sousa, Raul José Afonso Duarte, Rui Manuel Dias Alexandre, Mário 

Pedrosa Gonçalves, Nuno Gonçalo Cruz Inácio, Filipa Maria Ferreira da Costa Santos, Rui Jorge 

Vieira Neto, António Carlos Lopes Bexiga, Pedro Miguel Amaral Carvalho, Paulo César da Silva 

Pinto, Carlos Miguel Boieiro Cunha, José Victor Ribeiro da Silva, João Carlos Barreiras Duarte, 

Luís Francisco Campos e Silva, Rui Manuel Martins Soares, Maria Eugénia Rodrigues Correia de 

Sousa, Nelson Cordeiro Garcia Rosa, Carlos Manuel Teixeira Marques, Alberto Manuel de Oliveira 

Reis Pereira, Manuel Mendes Nunes, Duarte Nuno Batista Ferreira, António Alberto de Carvalho 

Santos, Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio, Susana Sofia Martins Gonçalves, 

em substituição de José Manuel Dias Custódio, Jorge Augusto Farto Faria de Sousa, António de 

Sousa Pimenta, em substituição de Luísa Maria Ricardo Alves, Daniel Vieira Meco, Joaquim 

Ascensão Pequicho, Maria Celeste Ferreira Cardador, João Carlos Marques Costa, Anabela Blanc 

Capinha Corado, Filipe Miguel Alves Correia Daniel, Albino Agostinho de Sousa, Carlos Manuel 
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de Sousa Policarpo, Ademar Vala Marques, Américo Araújo Gonçalves, José António Bombas 

Amador, Rui Luís Fernandes Corado, Rui José Prudêncio, Rita João de Maya Gomes Sammer, 

Nelson Laureano Oliveira Aniceto, Susana Maria Ribeiro das Neves, Pedro Miguel de Sousa Nunes 

de Castelo e José António do Vale Paulos. --------------------------------------------------------------------

-----Tiveram falta justificada os Deputados Intermunicipais: Luísa Maria Ricardo Alves, José 

Manuel Dias Custódio e Maria Amélia Ferreira Caetano. ---------------------------------------------------

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer e do Conselho 

Intermunicipal da OesteCIM, Pedro Miguel Ferreira Folgado, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Alcobaça, Paulo Jorge Marques Inácio, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Arruda dos Vinhos, André Filipe dos Santos Matos Rijo, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do 

Bombarral, Ricardo Manuel Silva Fernandes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, 

José Bernardo Nunes, a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Caldas das Rainha, Maria 

João Morais Domingos, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto da Silva 

Marques, a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Ana Rita Trindade Petinga, o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, José Alberto Quintino da Silva e o 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Manuel Antunes Bernardes. ----------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu ser uma reunião inédita, pelas 

razões que todos conhecem e que obrigam à adoção de novas cautelas em defesa da saúde coletiva. 

Solicitou, a quem tivesse dificuldade em comunicar durante a reunião, que o fizesse por mensagem 

escrita através da plataforma ou em último caso, para o seu número de telemóvel. Informou ainda 

que as votações serão realizadas através de mensagens na plataforma. Relativamente às senhas de 

presença, deu nota de que as mesmas serão enviadas por email para que as possam preencher e, 

posteriormente, devolver devidamente preenchidas e assinadas. -------------------------------------------

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

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

reunião, realizada no dia 26 de dezembro de 2019, se encontrava na Mesa para discussão. ------------

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

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

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

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

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

-----Email datado de dia 02/01/2020, dirigido aos Deputados da Assembleia Intermunicipal a 



FL. 112 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

 

Ata nº 6/ 2020 Reunião de 24.06.2020 

 
informar que se procedeu ao pagamento das senhas de presença da reunião de Assembleia de dia 26 

de dezembro de 2019; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 03/01/2020, dirigido ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da 

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

26/12/2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Email datado de dia 03/01/2020, dirigido aos Presidentes das Assembleias Municipais da 

OesteCIM, com envio do Relatório da Comissão Permanente de Saúde e documentos a ele anexos; 

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

-----Ofício Circular datado de dia 18/06/2020, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da 

OesteCIM e aos Deputados da Assembleia Intermunicipal com a convocatória para a presente 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----O 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 Atas. Para além das justificações de faltas supra mencionadas a Mesa recebeu 

ainda os seguintes documentos: ---------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal do Bombarral, datado de dia 05/03/2020, com envio da 

informação, aprovada por unanimidade na sua sessão de 28 de fevereiro de 2020, relativa à 

“Proposta aprovada por unanimidade sobre o contributo para o Estudo da Implementação do 

Hospital Regional do Oeste”; ------------------------------------------------------------------------------------

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

-----O Deputado Intermunicipal Raúl Duarte interveio para apresentar dois assuntos. Primeiro o 

problema da acessibilidade, informou que vai ser amputado a uma perna e terá, obrigatoriamente, 

que utilizar uma cadeira de rodas elétrica, vendo-se, dessa forma, obrigado a enfrentar todos os 

problemas que os deficientes enfrentam. Apelou a que a OesteCIM tenha mais atenção ao problema 

da acessibilidade, pois nada se resolve com documentos e palavras escritas e as pessoas sentem 

dificuldade em chegar onde precisam. Considera importante que o Oeste seja um exemplo de 

acessibilidade e possa mostrar a todo o país que por vezes é fácil resolver, com pequenas obras, as 

acessibilidades a todos. Em segundo lugar, referiu que a Assembleia continua a ser uma reunião de 
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amigos, que não vale a pena mudar, e que a sua importância em termos executivos é muito pequena 

e limitada. Tem todo o gosto em estar com todos e poder cumprimentar cada um, qualquer que seja 

a sua cor ou pensamento. Cumprimenta os oestinos com que se debate e considera que o Oeste 

constitui um grande espaço de desenvolvimento e, seguramente, uma das melhores zonas do país. --

-----A Deputada Intermunicipal Rita Sammer interveio para questionar se o Estudo sobre o 

Futuro Hospital do Oeste já foi adjudicado, a quem e qual foi o procedimento adotado. ---------------

-----O Deputado Intermunicipal Ademar Marques referiu ter ficado surpreendido com a parca 

informação, apresentada na Informação Escrita do Presidente do Conselho Intermunicipal, 

relativamente à saúde. Tendo em conta as sucessivas reuniões realizadas no ano anterior para 

elaboração de um Relatório sobre a saúde, considerou que a Informação Escrita traria alguma nota 

relativamente ao andamento do processo. Percebe que o Covid-19 criou alguns constrangimentos e 

adiou algumas datas mas, realçou que na última reunião de Assembleia, havia o compromisso de, 

em meados do presente ano, haver novidades do Relatório sobre o Futuro Hospital do Oeste. --------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Alexandre interveio para falar da cultura e das novas 

atividades culturais. “Nestes tempos de pandemia em que as populações estiveram confinadas, o 

comercio e a as empresas fechadas ou em processos de lay-off, não existiram momentos culturais 

de iniciativa camarárias para minimizar e aliviar o stress causado pelo confinamento das 

populações dos nossos concelhos e das nossas freguesias. -------------------------------------------------

------O nosso concelho por exemplo (Alcobaça) à semelhança de todos, tem um elevado número de 

coletividades e artistas que, sem terem qualquer fonte de rendimento face ao cancelamento de 

todas as atividades culturais nestes últimos meses, face à pandemia, à inexistência da “Feira de 

São Bernardo” e ao cancelamento de todas as festas de cariz popular das nossas localidades, 

estão a passar por sérias dificuldades. O que põe em causa a continuidade de algumas empresas e 

coletividades desta área, e o deslocamento de profissionais para outros concelhos onde a abertura 

a estas iniciativas começa a ter algum dinamismo. ----------------------------------------------------------

-----Neste cenário, entendemos ser uma necessidade premente a abertura a iniciativas de 

apontamentos culturais a realizar por coletividades e profissionais da cultura dos nossos 

concelhos, nos centros de maior turismo, da região OESTECIM. -----------------------------------------

-----Estas medidas teriam um elevado impacte social e seriam um apoio importantíssimo ao setor 

das atividades culturais, dinamizava o nosso comercio, apoiava os nossos operadores culturais e 

dava vida aos concelhos que tem estado, culturalmente falando, completamente amorfos. ------------

-----Naturalmente que estas medidas a implementar deverão cumprir as normas de segurança da 
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Direção Geral de Saúde por forma a serem realizadas sem por em causa o correto comportamento 

social na gestão desta pandemia”. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues interveio, para através do Senhor Presidente do 

Conselho Intermunicipal, saudar todos os Senhores Presidentes de Câmara Municipal, Senhores 

Presidentes de Junta de Freguesia, Bombeiros, Forças Policiais, Proteção Civil e população em 

geral, pelo trabalho dedicado contra o vírus, que ainda mal conhecem. Tem sido um esforço árduo 

em todos os concelhos do Oeste e, por essa razão, quis saudar todos os que têm desenvolvido um 

trabalho em prol da comunidade e dos munícipes, que está à vista de todos no Oeste. Mostrou-se 

preocupado com uma informação dada por um amigo que trabalha no Hospital das Caldas da 

Rainha, em que lhe foi dito que nos serviços administrativos do Hospital, ninguém trabalha com 

máscara, trabalhando a trinta centímetros uns dos outros. Não existe a precaução que considera que 

deveria haver e deixa a sua preocupação ao Presidente do Conselho Intermunicipal. Para terminar e, 

enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, informou ter recebido, 

do Presidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras, uma Moção aprovada na sua Assembleia 

sobre a Defesa da Integração da Marca Oeste na Marca Internacional de Lisboa e perguntou ao 

Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal qual a posição do Conselho sobre essa Moção ou se 

ainda não discutiram o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM agradeceu ao Deputado e Secretário 

da Mesa da Assembleia Intermunicipal, Júlio Rodrigues, os votos de congratulação a todos os 

profissionais de saúde e autarcas, que diariamente estão no terreno a lutar para que tudo corra bem, 

para que as populações e munícipes tenham sucesso pessoal e profissional no combate ao vírus. 

Referiu desconhecer os procedimentos de segurança no Hospital das Caldas da Rainha. Nos 

Conselhos Intermunicipais fazem o ponto de situação do Covid-19 e a questão nunca foi 

mencionada. Considerando todos os cuidados que têm tido em relação aos hospitais, lares e outras 

entidades, pensavam que estava tudo a decorrer em segurança. Vai aferir o que se passa e tentar 

perceber porque razão não estão a decorrer os procedimentos de segurança, até porque a OesteCIM, 

em determinada altura, facultou viseiras e estão disponíveis para continuar a facultar os 

equipamentos de proteção individual necessários, não se justificando a situação descrita. Em 

relação à Moção, referiu ser um assunto que desconhece, o Conselho Intermunicipal não rececionou 

qualquer questão relativamente ao assunto. Admite que o tempo de pandemia em que vivem 

provoque atrasos nas comunicações e vai tentar saber de que se trata, para que possam discutir a 

Moção na próxima reunião de Conselho Intermunicipal. Das interpelações que foram realizadas 
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relativamente à saúde, referiu que o assunto está descrito de uma forma sucinta na Informação 

Escrita, mas menciona o Centro Hospitalar do Oeste. Na última reunião falaram do assunto e 

apresentaram a calendarização dos trabalhos, que previa um período de seis meses para a 

apresentação do Relatório. A metodologia foi alterada por dois motivos: primeiro, porque 

decidiram, em Conselho Intermunicipal, que iriam recolher o contributo das Assembleias 

Municipais, no sentido de poderem acrescentar valor ao Caderno de Encargos. Receberam 

contributos das Caldas da Rainha, de Torres Vedras e do Bombarral e esses contributos foram 

acrescentados, dentro do possível, ao Caderno de Encargos. Havia menção a algumas questões 

solicitadas para integrar o Caderno, que, legalmente e, tendo em conta, o lançamento de um 

concurso público, não puderam ser integradas. A proposta de Caderno de Encargos já foi finalizada 

e está disponível para consulta. Em segundo lugar, referiu que também a questão da pandemia fez 

retardar o processo, muitos dos serviços trabalharam a um ritmo mais lento e sob a forma de 

teletrabalho, de março a junho. Informou estarem em condições de lançar o Concurso Público e 

considera que numa próxima Assembleia possam trazer algum resultado do Relatório. O assunto 

não está esquecido e, como todos sabem, é uma matéria complexa. ---------------------------------------

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

-----PONTO 1 -  INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DO CONSELHO 

INTERMUNICIPAL DA OESTECIM ----------------------------------------------------------------------

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

do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. --------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que o documento está 

claro e reflete a atividade da OesteCIM realizada entre a última Assembleia e a presente. Deu nota 

que em relação à educação e à rede de cursos profissionais, no presente ano não houve uma efetiva 

concertação com a DGESTE e o Ministério da Educação. Não se realizaram as reuniões de 

negociação presenciais, como tem sido hábito nos anos anteriores, nas quais a CIM tem sido 

apontada como um exemplo, pela forma como realiza a concertação, nomeadamente, primeiro 

concerta a oferta a nível interno e, posteriormente, negoceia com o Ministério da Educação. Devido 

à pandemia, os cursos apresentados na Informação são aqueles que já existiam no ano anterior, não 

tendo havido autorização por parte do Ministério da Educação e da DGESTE, para se abrirem 

novos cursos/ofertas. Basicamente, os cursos propostos pela CIM, foram todos aprovados, à 

exceção daqueles que seriam novos em determinada Escola. A CIM teve oportunidade de dar o seu 

parecer aos cursos indicados pelas Escolas, mas a ausência de negociação pode ter prejudicado a 
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Rede de cursos ao nível da Região. Mostrou-se muito satisfeito porque a candidatura do Combate 

ao Insucesso Escolar – Aluno ao Centro, continua a ser desenvolvida. O Centro 2020 equacionou 

“deixar cair” a segunda fase da candidatura para que o valor da mesma fosse transformado em 

FEDER, mas a CIM considerou que o projeto era uma mais valia e que era importantíssimo para o 

Oeste, tendo por isso mantido o projeto ativo. É com igual prazer, que estão a desenvolver as 

candidaturas de Erasmus, quer para o pessoal docente, quer para os alunos. Se não fosse o momento 

de pandemia que se está a viver, a CIM estaria a dar a oportunidade aos docentes e alunos, de 

conhecerem o mundo e de interagirem com outras realidades, o que seria uma mais valia para os 

próprios e para a Região, pelas aprendizagens que seria possível desenvolverem. Para além de todos 

os outros assuntos apresentados, para o qual se mostrou disponível para responder a quaisquer 

dúvidas ou esclarecimentos, fez questão de apresentar o ponto de situação relativamente à questão 

da mobilidade. No período de confinamento a rede de transportes foi muito reduzida e à medida 

que o desconfinamento avançou, foram sendo ativadas linhas em todo o Oeste. O processo não tem 

sido fácil e têm recebido várias reclamações porque a população precisa dos transportes públicos 

para trabalhar e tem exigido a rápida reposição de todas as linhas que existiam antes da pandemia. 

A CIM tem insistido com os operadores, mas existem questões importantes a serem consideradas, 

nomeadamente, a possibilidade destes serem ressarcidos do período em que não houve transportes. 

Existe o Decreto-Lei nº 14-C/2020 que prevê essa subsidiação para colmatar/minimizar a perda de 

receita por parte dos operadores. O Diploma indica que o valor que a CIM receberia do PART, por 

parte do Estado Central, fosse utilizado para colmatar a perda de receita por parte dos operadores. A 

CIM encontra-se a negociar esse valor com os operadores, mas primeiro querem perceber a receita 

da bilhética para depois saberem o que têm que subsidiar e estão a aguardar por esses números. Por 

outro lado, também existem muitas queixas de munícipes que indicam que os transportes estão 

sobrelotados e a CIM tem insistido, igualmente junto dos operadores, para que possam criar mais 

alternativas, a determinadas horas. Por seu lado, os operadores queixam-se das diretrizes da DGS, 

de restringirem o número de passageiros dentro dos transportes. O processo é complexo e a 

negociação é difícil, a CIM gostaria que o processo fosse mais célere para que os munícipes vissem 

satisfeitas as suas necessidades. Existe, também, um Concurso de Concessão em aberto e estão a 

estudar algumas alternativas ao processo standartizado da concessão, em prol dos oestinos. 

Primeiro têm que pensar nos oestinos e depois acomodar, dentro do possível, outras entidades quer 

sejam públicas ou privadas. --------------------------------------------------------------------------------------

----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio agradeceu aos Senhores Presidentes de Câmara o 
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trabalho que têm desenvolvido, ao longo do tempo complicado que se tem vivido. Referiu que a 

Autoridade de Transportes compete à OesteCIM e, no momento, a população ativa está a trabalhar 

e precisa de se deslocar e, segundo sabe, os transportes não estão a responder à procura e às 

necessidades das pessoas que se deslocam. Pelo que lhe é dado a conhecer, os operadores estão 

apenas a apostar nos grandes centros habitacionais, mas existe uma franja de transportes públicos 

para localidades menores, que não está a acontecer. Nesse sentido, considera que não é tema de 

negociação, há que exigir repor os transportes que existiam à data da pandemia, uma vez que o país 

já está a funcionar, nos horários normais, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa. Apelou ao 

Senhor Presidente da OesteCIM para que sejam mais exigentes com os operadores. Outra questão 

que levanta, tem a ver a ver com as ações desenvolvidas no âmbito da pandemia Covid-19, 

descritas na página dez da Informação Escrita, nomeadamente, “Desenvolvimento em grande 

escala, em parceria, com as Câmaras Municipais do Oeste, de procedimentos de contratação para 

aquisição de equipamentos informáticos e ligações à internet…”, gostaria de ver o assunto mais 

quantificado, saber, efetivamente, quantos equipamentos foram adquiridos, quantas ligações e 

custos associados, para terem uma noção do esforço que a OesteCIM e as Câmaras Municipais 

tiveram, para dotar os alunos de meios para continuarem a assistir às aulas. Questionou também 

outro assunto, apresentado na página onze do mesmo documento, que diz respeito ao atendimento 

da Linha de Apoio às Famílias. Também nessa informação, gostaria de ver o assunto mais 

quantificado, quantas pessoas ligaram, quais foram os temas, para terem uma noção das 

necessidades que os oestinos tiveram e perceberem onde poderão reforçar a ajuda. Por fim, fez 

referência ao tema dos Sistemas de Videovigilância, onde apenas é escrito “Lançamento do 

procedimento concursal (em fase de análise de propostas)”. Gostaria de ter mais informações, 

também, sobre esse assunto. -------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal José Vale Paulos gostaria que fosse desenvolvida a informação 

apresentada nas páginas dezassete e dezoito da Informação Escrita, respetivamente no 

Empreendedorismo, Investimento e Turismo, designadamente na alínea j, k e l, onde é referido 

“Continua em fase de execução o projeto para criar o Plano de Salvaguarda e Valorização do 

Património Molinológico do Oeste; Foi terminado o inventário georreferenciado dos moinhos do 

Oeste; Foi organizado, pela OesteCIM, um almoço, para suportar o Encontro Nacional de 

Molinologia;”. Sendo o moinho o “ex líbris” da Região Oeste, têm o dever de o preservar e 

valorizar cada vez mais como património arquitetónico e sensibilizar os cidadãos, os técnicos e os 

dirigentes com grande responsabilidade nesse âmbito. Por esse motivo, solicitou uma melhor 
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explicação das alíneas referidas. --------------------------------------------------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Correia agradeceu o envolvimento da Comunidade 

Intermunicipal, das autarquias, das Juntas de Freguesia, das IPSS, da Cruz Vermelha e dos 

Agrupamentos de Escolas, para a ação descrita, de aquisição de material informático e do acesso à 

internet, para que todos os alunos tivessem acesso às aulas não presenciais, mas também, no que 

respeita, à distribuição de refeições, no âmbito dos agregados mais desfavorecidos. Por outro lado, 

apelou à Comunidade Intermunicipal que desenvolva outros projetos destinados a minimizar as 

desigualdades sociais. Devem desenvolver mais atividades que se concretizem em grandes 

mudanças. Na realidade, têm planos de desenvolvimento social, existem vários planos de atividades 

para mitigar essas desigualdades sociais, nas diferentes autarquias, a CIM também tem um projeto 

de uma Rede de Inovação Social, mas têm que ter uma posição mais forte para combater o que 

ficou visível na pandemia, ou seja, as desigualdades sociais. As desigualdades começaram na 

educação mas, rapidamente, perceberam que o problema não residia apenas nos problemas 

informáticos, perceberam, logo desde início, que precisavam de providenciar a alimentação nas 

escolas, que a pandemia trouxe problemas sociais inerentes, que fez com que as IPSS e as Santas 

Casas da Misericórdia e cruz Vermelha, agissem de modo a não dar apenas comida às crianças mas 

também aos agregados familiares, pondo a descoberto as grandes desigualdades existentes, que 

todos pensavam estar mais ou menos mitigadas. A ação social não é solução, pelo que apelam a que 

os projetos da Rede de Inovação Social sejam, como é indicado, projetos de parceria, porque ficou 

patente que o papel de proximidade dos agentes das várias instituições no terreno foram os que 

conseguiram responder de forma mais imediata. O projeto da Rede de Inovação Social tem que ser 

reativado e ter ações concretas. Deu os parabéns pela informação dada pelo Presidente do Conselho 

Intermunicipal, no que respeita, ao projeto do Aluno ao Centro, porque este está muito ligado à 

questão das desigualdades sociais e as equipas multidisciplinares no terreno podem fazer uma ponte 

muito interessante para que os territórios onde há mais desigualdades sociais possam ter 

intervenção e uma equidade definitiva. ------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Raúl Duarte interveio para referir ter ficado admirado com a 

celeridade com que o Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal apresentou tudo o que foi 

executado durante os meses que mediaram entre a última Assembleia e a presente. Referiu, ainda 

que a pandemia vai ser um “elefante branco”, ou seja, vai funcionar para muitas justificações e, até, 

para coisas injustificáveis. Espera que seja bem utilizado tudo o que vier em nome dessa pandemia. 

Lamentou que se fale da pandemia e as pessoas não saibam o que é um vírus, sabem que é um ser 



FL. 119 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

 

Ata nº 6/ 2020 Reunião de 24.06.2020 

 
vivo e, como se trata? Nas plantas existem duas maneiras de as tratar, em termos de temperatura, 

uma é com uma refrigeração, que pode ir até aos sessenta graus negativos e com o calor, até aos 

cento e trinta e seis graus. No Oeste, o vírus, causa um problema de turismo, com o qual vão ter que 

saber lidar no próximo ano. Quanto à mobilidade, referiu que na última Assembleia Municipal de 

Alcobaça foi lançada uma ideia, pelo Deputado Vitorino, para se lembrarem da Linha do Oeste e 

que em Martingança existe muita indústria que necessita de um outro tratamento à Linha. Na sua 

opinião, vê a Linha como uma alavanca eleitoral, mas que se mantém igual há muitos anos. ---------

-----O Deputado Nelson Rosa interveio para falar da mobilidade e da redução da oferta com a 

pandemia. Referiu-se a um trajeto específico que considera bastante importante para uma grande 

parte dos oestinos, trata-se da carreira Caldas – Bombarral - Lisboa. É utilizada, diariamente, por 

milhares de pessoas, pelo menos antes da pandemia, e tinha trinta e duas ligações diárias. Com o 

início da pandemia, essas ligações foram reduzidas para catorze e, durante grande parte do 

confinamento foram mais que suficientes. No momento, excetuando a situação dos alunos, todos os 

profissionais já estão, praticamente, a trabalhar e o serviço apenas aumentou, na passada semana, de 

catorze para quinze ligações. Essa situação tem levado a que nos horários de maior fluxo, fiquem 

pessoas sem transporte para regressar ao Oeste. Têm que olhar para além da questão financeira, 

porque se olharem para essa parte também têm que ter em conta que os cidadãos continuam a pagar 

o passe, embora comparticipado. Alertou também, que a referida carreira liga o Oeste àquela que é, 

atualmente, a área territorial mais problemática a nível de Covid-19 no país, a zona de Lisboa, o 

que faz com que os autocarros que fazem essa ligação circulem permanentemente lotados com os 

2/3 da capacidade, significando que, muitas vezes, as pessoas vão lado a lado no mesmo banco, 

com contacto físico direto. Tendo em conta que essas pessoas estão a vir duma localização onde 

existem focos de contágio com alguma intensidade, mais grave a situação se torna. Não vão querer 

que essa situação possa resultar num foco, que possa trazer a doença com mais intensidade para o 

Oeste. Alertou ainda a CIM, na qualidade de gestora da Autoridade de Transportes, que a 

Rodoviária do Oeste não está a cumprir com algumas regras básicas, indicadas pela DGS, como é o 

caso da disponibilização de álcool gel na entrada dos transportes. Por fim, gostaria de saber se há 

alguma previsão para a reposição de mais algumas carreiras para dar resposta à situação descrita, 

como tem sido feito na Área Metropolitana de Lisboa e na margem Sul, em que os operadores 

também se debateram com todos os problemas expostos, mas gradualmente, estão a repor grande 

parte do serviço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM referiu que em relação à reposição 
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das linhas, pressionam, diariamente, os operadores para que estes reponham as linhas tal como 

existiam antes da pandemia. Essa questão não é motivo de negociação. Outro assunto diferente é a 

situação financeira, em que lhes foi solicitado pelo operador um valor, para fazer face, ao período 

em que não houve transportes e em que as despesas correntes se mantiveram sem que houvesse 

receita. Apenas estão a negociar a parte financeira com os operadores, em relação às linhas, os 

operadores têm que as repor, de forma imediata e respeitar os horários e número de linhas 

existentes antes da pandemia. A pressão para que tudo seja reposto é feita diariamente por si, 

Presidente de Câmara de Alenquer e Presidente da CIM e pelo Secretariado da OesteCIM e acredita 

que os seus colegas, Presidentes de Câmara, também o façam nos seus Municípios. Em relação à 

Linha do Oeste, informou que a mesma não está esquecida e está em execução até Torres Vedras.  

De momento, estão a pressionar o Estado Central para fechar o projeto que estava equacionado até 

à Louriceira. Já voltaram a pressionar o Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, para 

perceber em que ponto está a situação e para que não se esqueçam da Linha do Oeste. A questão da 

falta de álcool gel vai ser reportada ao operador para que cumpram a Lei. Em relação à aquisição de 

equipamento e, respondendo à dúvida colocada sobre a página dez, informou que o papel da CIM 

foi ajudar os Municípios do Oeste na contratação para a aquisição de equipamentos informáticos. 

Cada Câmara Municipal desenvolveu os seus próprios procedimentos, pelo que não sabem quantos 

equipamentos é que cada Câmara Municipal adquiriu ou se foi sob a forma de compra, aluguer ou 

empréstimo. Em relação à dúvida existente na página onze relativamente à Linha de Apoio à 

Família, informou que a mesma ainda não terminou, continuam a receber muitos pedidos de ajuda, 

muitos deles são redirecionados para os Municípios, nomeadamente os relacionados com temas 

financeiros e operativos. A CIM é congregadora dos pedidos e responde de imediato aos pedidos 

transversais de legislação e medidas de apoio vigentes. Em relação ao sistema de videovigilância, 

trata-se do projeto das torres de vigilância, elaborado com o intuito de apetrechar o território do 

Oeste nas zonas onde ainda não existia uma cobertura suficiente. O concurso encontra-se em fase 

de análise das propostas. Em relação às dúvidas relacionadas com as páginas dezassete e dezoito no 

que diz respeito às alíneas k, j e l, informou tratar-se do projeto de Salvaguarda e Valorização do 

Património Molinológico do Oeste. É um projeto transversal, que para além da reabilitação, abarca 

o património mais cultural, sensorial e imaterial. Já terminaram a georreferenciação dos moinhos e 

contribuíram com um almoço aquando da realização do Encontro Nacional de Molinologia. Em 

relação à última intervenção, referiu que a CIM é sensível à questão das desigualdades sociais e às 

assimetrias existentes no Oeste, quer em termos de educação, quer a outros níveis. Têm contado 
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com o apoio das Câmaras Municipais e da CIM, para reduzir essas assimetrias, mas, tinham 

igualmente, a expetativa de responder a essas questões através de candidaturas a fundos 

comunitários, como é o exemplo, da candidatura “Cultura para Todos”, mas os avisos ainda não 

abriram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 2 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019 DA COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO OESTE ----------------------------------------------------------------------------

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

do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. --------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que as contas foram alvo 

de apreciação pelos Presidentes do Conselho e objeto de auditoria, com emissão da Certificação 

Legal de Contas, que não apresenta qualquer tipo de enfases ou reservas. Na prática, existe um 

resultado líquido negativo, de oitocentos e vinte e três, trezentos e sessenta e três euros e sessenta e 

três cêntimos, resultante da redução de proveitos. Tinham uma expetativa de proveitos, que não 

receberam. Adiantaram certos valores e ainda não foram ressarcidos desses proveitos, não podendo 

os mesmos ser reconhecidos em termos contabilísticos. Também existe um diferencial entre o que 

receberam e o que pagaram, no que diz respeito, ao PART, mas o valor mais significativo diz 

respeito ao que gastaram com os projetos, não tendo ainda sido ressarcidos. Esperam que o ano de 

2020 contrarie esse resultado líquido negativo e a questão seja ultrapassada. Financeiramente, a 

OesteCIM apresenta indicadores e resultados que traduzem a sua capacidade para liquidar os 

compromissos assumidos, dentro dos seus prazos. Salientou, que as dívidas a terceiros são 

praticamente inexistentes, o que existe são faturas que estavam em conferência. Informou que a 

disponibilidade de tesouraria também é mais reduzida, tendo em conta a falta de proveitos. A 

disponibilidade que têm é mais orçamental do que de tesouraria. Orçamentalmente, houve um 

acréscimo significativo da execução em relação ao ano anterior, onde se destacam as transferências, 

quer por parte dos Municípios, quer por parte de alguns financiamentos externos, incluindo 

algumas transferências do PART. Tem havido um esforço continuado por parte dos Municípios, no 

sentido, do pagamento atempado das quotizações, das comparticipações em projetos, das 

comparticipações na questão do Covid-19. Durante muito meses, o Centro 2020 deixou de fazer 

pagamentos, tendo, no momento, recomeçado a faze-los e, nessa altura, foi muito importante o 

esforço dos Municípios e das suas comparticipações. Em relação aos custos com pessoal, muitos 

deles são, também, salvaguardados pelas candidaturas e não estando todas aprovadas, essa receita 
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também não está do lado da OesteCIM. Estão na expetativa que as candidaturas sejam aprovadas, 

para que essa receita dê entrada na CIM. ----------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio referiu que as contas representam e refletem a 

atividade da OesteCIM. É de ressalvar que mesmo com a redução de proveitos apresentada, a 

questão das dívidas a terceiros está resolvida, em termos de tesouraria vai-se equilibrando e até 

houve um acréscimo de execução. Tudo isso representa a capacidade que a OesteCIM tem de 

encaixar a verba apresentada, que é avultada, sem que para isso seja necessário recorrer à banca. 

Solicitou ao Senhor Presidente que pudesse explicitar, mais em pormenor, de onde espera receber 

os referidos proveitos. As contas estão certificadas e aprovadas e com a ressalva de o Senhor 

Presidente, conseguir especificar um pouco a questão dos proveitos, da parte do PS irão aprovar as 

contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Correia referiu que o Senhor Presidente já respondeu à 

questão que tinham, quando explicou o porquê de um resultado líquido negativo, mas gostavam de 

saber, decorridos seis meses, qual a previsão para a resolução das questões apresentadas e, em que 

medida, o saldo negativo vai ter impacto no próximo ano. --------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Duarte Nuno referiu estranhar os discursos onde se fala muitas 

vezes na palavra proveitos, mas parece haver receio em enumerá-los. Subscreve o que foi dito pelo 

Deputado Rui Prudêncio, referindo que deviam falar claramente das coisas e parece que estão a 

falar a medo. No fundo estão a votar umas contas que têm um prejuízo de oitocentos mil euros. 

Estranha, igualmente, que nos dias que correm, com uma crise sanitária e uma maior crise 

económica à porta, sejam tão otimistas em relação a 2020. Espera que tenham razão, mas se 2019, 

foi como foi, porque é que devem ser otimistas num ano que está a correr tão mal a todas as 

instituições e empresas. Terminou, aguardando por mais esclarecimentos. -------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM referiu não ter sido muito explicito 

em algumas questões e espera conseguir esclarecer as dúvidas apresentadas. A expetativa de 

resolver o problema, como foi colocado pela Deputada Eugénia Correia, tem a ver com a 

reprogramação ser implementada, porque na realidade a mesma já foi aprovada. Ainda não 

rececionaram formalmente essa aprovação, pelo que não poderão utilizar esses proveitos, ou seja, a 

contrapartida, a receita dos projetos. Os projetos estão aprovados e a OesteCIM adiantou o valor 

desses projetos, agora estão a aguardar pela formalização da reprogramação para, efetivamente, 

lançarem os proveitos. Relembrou ao Deputado Duarte Nuno que a OesteCIM não é uma empresa 

em que transacionam bens e se não os venderem não recebem dinheiro. A OesteCIM trabalha com 
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projetos financiados pelo Fundo Social Europeu, com o Centro 2020. Os valores dos projetos só são 

lançados quando efetivamente têm a garantia, mesmo que não formal, que o projeto está aprovado. 

Quando o mesmo é aprovado, tem uma despesa e uma receita inerente. A OesteCIM já efetuou 

despesa e ainda não recebeu a receita, daí o resultado liquido negativo. A espectativa de receberem 

é de 100%, porque da parte do Centro 2020 tiveram indicações para avançarem. No dia em que 

receberem a reprogramação, formalmente aprovada, os resultados líquidos negativos passam a 

positivos, porque encaixam a questão dos proveitos. Os proveitos dizem respeito à linguagem 

contabilística e têm a ver com a receita que advém dos projetos que foram aprovados. No caso da 

CIM, sabem que os projetos foram aprovados, e aguardam por receberem os termos de aceitação, 

no que diz respeito à reprogramação, para, seguidamente, lançarem os proveitos na contabilidade e 

passarem a positivo o que está negativo, através da entrada de receita. Ao nível da contabilidade 

não puderam lançar proveitos que ainda não estavam aprovados formalmente, os projetos foram 

sendo executados, a despesa foi sendo efetuada, com os Municípios a garantir a contrapartida 

local/concelhia, como é normal. Se os Municípios não garantissem essa contrapartida, a OesteCIM 

não conseguia avançar com os projetos por falta de liquidez. No fundo, a OesteCIM está 

confortável com as contas apresentadas, porque tem a expetativa de receita, aguardando apenas, 

pelo termo de aceitação, para poder lançar a parte da receita na contabilidade. --------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do Conselho 

Intermunicipal a votação. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 2 - Apresentação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Documentos de 

Prestação de Contas de 2019 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por maioria, 

com três abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Minuta relativamente ao ponto discutido, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------------

-----PONTO 3 -  APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO 

ORÇAMENTAL MODIFICATIVA Nº 1 DE 2020 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 

DO OESTE – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------

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

do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. --------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que a presente alteração 

orçamental tem a ver com a integração do saldo de gerência do ano anterior e com a integração de 

novos projetos, que se encontram em fase de candidatura, com financiamento ainda a definir. 
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Mostrou-se disponível para responder às dúvidas existentes. -----------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do Conselho 

Intermunicipal a votação. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 3 -  Apresentação, discussão e votação da Alteração Orçamental Modificativa nº 1 de 

2020 da Comunidade Intermunicipal do Oeste – Ratificação, foi aprovado por maioria, com três 

abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Minuta relativamente ao ponto discutido, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------------

------PONTO 4 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO INTERNO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ---------

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

do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. --------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou tratar-se de uma alteração 

ao regulamento orgânico relacionada com os cargos de direção e chefia, em que, no que diz respeito 

aos dirigentes intermédios de 3º grau, é devida, a titulo de remuneração pelo exercício das funções 

inerentes ao cargo, a correspondente entre a 3ª e a 6ª posição remuneratória da carreira geral de 

técnico superior. Está previsto na legislação, mas não estava colocado no documento, pelo que se 

pretende que essa questão seja sanada. -------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do Conselho 

Intermunicipal a votação. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação da Alteração ao Regulamento Interno da 

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

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

Minuta relativamente ao ponto discutido, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------------

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

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

vinte e três horas e cinco minutos do dia vinte e quatro de junho de dois mil e vinte, de que, para 

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