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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM –
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA QUINZE DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE

-----Aos quinze dias, do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, pelas vinte e trinta horas,
reuniu a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, para uma sessão
ordinária, na sede da Comunidade Intermunicipal, sita na Avenida General Pedro Cardoso, n.º 9,
em Caldas da Rainha, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------Ponto 1 - Eleição da Mesa da Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; -------------------------------Ponto 2 - Eleição do Secretariado Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do
Oeste; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Informações; ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Nomeação do Revisor Oficial de Contas; --------------------------------------------------------Ponto 5 - Informação do ROC sobre a situação Económica e Financeira a 30 de junho de 2017
da Comunidade Intermunicipal do Oeste; -------------------------------------------------------------------------Ponto 6 - Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para
2018 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; -------------------------------------------------------------------Ponto 7 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2018 da Comunidade
Intermunicipal do Oeste; ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 - Apresentação, discussão e votação da Autorização Prévia Genérica para Assunção de
Compromissos Plurianuais. ------------------------------------------------------------------------------------------INSTALAÇÃO DA NOVA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL - TOMADA DE POSSE
-----O Senhor Presidente cessante da Mesa da Assembleia Intermunicipal, Senhor José António
da Costa Tomé, tomou a palavra, saudou todos os presentes e declarou aberta a sessão para se
proceder à instalação da nova Assembleia Intermunicipal. Informou que alguns elementos
comunicaram a sua ausência na reunião, justificando a sua falta e que não iria chamar os membros
do Município de Alcobaça para tomar posse em virtude da Assembleia Municipal de Alcobaça
ainda não ter procedido à eleição dos quatro membros a integrar o presente Órgão. De seguida, o
Senhor Presidente cessante da Mesa da Assembleia Intermunicipal, efetuou a chamada dos
membros do Órgão para a Tomada de Posse, que se transcreve: “Aos quinze dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Caldas da Rainha e no edifício sede da
Comunidade Intermunicipal do Oeste, onde eu José António da Costa Tomé, Presidente da
Assembleia Intermunicipal cessante me encontrava, compareceram, para, de conformidade com o
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disposto no artigo número cento e quatro da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de
doze de setembro 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
Alenquer, Nuno Gonçalo da Cruz Inácio, pelo PS, Filipa Maria Ferreira da Costa Santos, pelo PS,
Rui Jorge Vieira Neto, pelo PSD e Maria Amélia Ferreira Caetano, pela CDU (não se encontrava
presente); Pelo Município de Arruda dos Vinhos, António Carlos Lopes Bexiga, pelo PS, Daniela
Solange Nunes da Silva, pelo PS, Paulo César da Silva Pinto, pelo PS e Carlos Miguel Boieiro
Cunha, pelo PSD; Pelo Município do Bombarral, Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro Martins,
pelo PS, José Victor Ribeiro da Silva, pelo PS, João Carlos Barreiras Duarte, pelo PSD e Luís
Francisco Campos e Silva, pelo PSD; Pelo Município do Cadaval, Rui Manuel Martins Soares, pelo
PSD, Maria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa, pelo PSD, Nelson Cordeiro Garcia Rosa, pelo
PSD ( não se encontrava presente) e Carlos Manuel Teixeira Marques, pelo PS; Pelo Município de
Caldas da Rainha, José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro, pelo PSD, Alberto Manuel de Oliveira
Reis Pereira, pelo PSD, Manuel Mendes Nunes, pelo PS (não se encontrava presente) e Duarte
Nuno Batista Ferreira, pelo CDS-PP; Pelo Município da Lourinhã, António Alberto de Carvalho
Santos, pelo PS, Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio, pelo PSD, José Manuel
Dias Custódio, pelo PS e Pedro Alexandre Dias Ferreira, pelo PSD (não se encontrava presente);
Pelo Município da Nazaré, Luísa Maria Ricardo Alves, pelo PS, Daniel Vieira Meco, pelo PS,
Joaquim Ascensão Pequicho, pelo PSD e Maria Celeste Ferreira Cardador, pelo PS; Pelo Município
de Óbidos, João Carlos Marques Costa, pelo PSD, Anabela Blanc Capinha Corado, pelo PS, Filipe
Miguel Alves Correia Daniel, pelo PSD e Albino Agostinho de Sousa, pelo PS; Pelo Município de
Peniche, Carlos Manuel de Sousa Policarpo, pelo Grupo de Cidadãos Eleitores por Peniche,
Ademar Vala Marques, pelo PSD (não se encontrava presente), Américo Araújo Gonçalves, pelo
PS e José António Bombas Amador, pela CDU; Pelo Município de Sobral de Monte Agraço, Júlio
Manuel Lourenço Rodrigues, pela CDU e Rui Luís Fernandes Corado, pelo PS e pelo Município de
Torres Vedras, Rui José Prudêncio, pelo PS, Rita João de Maya Gomes Sammer, pelo PSD, Nelson
Laureano Oliveira Aniceto, pelo PS, Susana Maria Ribeiro das Neves, pelo PS, Vítor José dos
Santos Fernandes, pelo PSD e José António do Vale Paulos, pelo PS. ----------------------------------------O Senhor Presidente cessante da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que estava
instalada a Assembleia Intermunicipal. Agradeceu aos colegas de Mesa, Dr. José Lalanda e Dr.
Júlio Rodrigues pela colaboração no antigo mandato, agradeceu aos líderes dos Grupos
Intermunicipais, que tiveram a gentileza de colaborar, no sentido de aligeirar os procedimentos e
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ordens de trabalho das Assembleias, agradeceu a todos os membros da Assembleia Intermunicipal
pela colaboração prestada para uma boa condução dos trabalhos, rentabilização dos tempos e
discussão de todos os pontos das ordens de trabalho apresentadas. Agradeceu, também ao Dr.
André Macedo, à Dra. Helena Abreu e aos demais trabalhadores da Comunidade, pela forma
dedicada e empenhada em que colaboraram com a Mesa. Por fim, desejou a todos os membros
empossados, felicidades na prestação do serviço que se disponibilizaram a vir desenvolver em prol
do Oeste. Mais informou que, nos termos regimentais, passa a Assembleia, até à eleição da Mesa, a
ser dirigida pelo seu membro mais antigo. Nesses termos pediu ao Senhor José Luís Lalanda
Ribeiro, membro da Assembleia Intermunicipal que viesse ocupar o seu lugar. -----------------------------PONTO 1 -

ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA

OESTECIM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor José Lalanda Ribeiro tomou a palavra, agradecendo ao Dr. José Tomé, pela forma
como dirigiu a Assembleia Intermunicipal e desejando as maiores felicidades no seu regresso às
atividades camarárias. De seguida, pediu a colaboração do membro Júlio Manuel Lourenço
Rodrigues e do membro Nuno Gonçalo da Cruz Inácio e concedeu um período de suspensão dos
trabalhos, para apresentação das listas para eleição da Mesa da Assembleia. --------------------------------O Senhor Rui Prudêncio começou por deixar uma palavra de agradecimento ao Presidente
José Tomé pelo desempenho impecável, e com muita competência ao longo de quatro anos como
Presidente da Assembleia Intermunicipal. De seguida, apresentou uma proposta para a constituição
da Mesa da Assembleia. Pretende que a Mesa reflita sobre as forças políticas presentes, porque
aquilo que gostaria de ouvir discutir nas reuniões são os assuntos que os unem e sobre os quais
podem fazer força com a administração central ou outras instituições de forma a colocarem o Oeste
no lugar que merece. Fazendo votos que assim seja o desempenho de todos ao longo dos próximos
quatro anos, apresentou uma proposta igualmente, consentida pelas outras forças políticas:
Presidente – Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro Martins; Vice-Presidente – José Luís de
Carvalho Lalanda Ribeiro; Secretário – Júlio Manuel Lourenço Rodrigues. ---------------------------------O Senhor José Lalanda Ribeiro questionou se alguém queria apresentar mais alguma Lista.
Não havendo proposta alternativa, deu início à eleição, por escrutínio secreto, da proposta de Lista
única, composta pelos seguintes membros: Presidente – Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro
Martins; Vice-Presidente – José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro; Secretário – Júlio Manuel
Lourenço Rodrigues. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor José Lalanda Ribeiro, procedeu à chamada dos membros para a colocação dos
votos na urna. No final questionou se todos os presentes foram identificados e se não houve
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nenhuma omissão na chamada. Deu por encerrada a votação para procederem à contagem de votos.
A contagem foi feita pela Mesa, com o auxílio da colaboradora da Comunidade Intermunicipal do
Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi feita a leitura do resultado da eleição para a constituição da Mesa, pelo Senhor José
Lalanda Ribeiro, sendo a mesma aprovada com 36 votos a favor; 0 votos contra e 2 votos em
branco. A Mesa ficou assim constituída: ---------------------------------------------------------------------------Presidente: Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro Martins ------------------------------------------------Vice-Presidente: José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro --------------------------------------------------Secretário: Júlio Manuel Lourenço Rodrigues ---------------------------------------------------------------O Senhor José Lalanda Ribeiro chamou os membros da Mesa para ocuparem os seus lugares
e agradeceu aos membros que colaboraram na sua eleição. -----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal saudou todos os presentes e
agradeceu aos membros a confiança depositada na eleição da Mesa fazendo votos para que
estivessem à altura das funções atribuídas, que prometem exercer com isenção e imparcialidade.
Dirigiu-se ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informando que poderá contar com a
Mesa da Assembleia para o exercício de toda a colaboração que for necessária, sem esquecer as
competências de fiscalização e deliberação dos assuntos que sejam cometidos à Assembleia.
Expressou, também uma palavra de apreço pelo seu antecessor, o Dr. José Tomé, pela forma
brilhante e competente como desenvolveu os trabalhos durante o anterior mandato, pedindo,
igualmente, a sua disponibilidade, caso seja necessário recorrer à sua pessoa, relativamente a
alguma circunstância que assim o exija. Contudo, está certo que os dois antecessores que tem a seu
lado, também o irão auxiliar na tarefa de presidir os trabalhos e, aproveitou igualmente, para lhes
agradecer por terem aceite fazer parte da lista que encabeçou, para a Mesa da Assembleia
Intermunicipal do Oeste. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a presente
reunião é ordinária, pelo que irão cumprir a sequência dos trabalhos. -----------------------------------------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 ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Miguel
Ferreira Folgado, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Bombarral, Nuno Alexandre
Gomes Vicente, a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, Maria de Fátima Gomes
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Aguiar Moreira da Paz, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Hugo
Patrício Martinho de Oliveira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto da Silva
Marques, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, José Alberto Quintino
da Silva e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Manuel Antunes
Bernardes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTAÇÃO DA ATA ANTERIOR-----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 10 da
última reunião, realizada dia 28 de abril de 2017, se encontrava na Mesa para discussão. Não se
registando intervenções a Ata foi posta à votação. ---------------------------------------------------------------Posta à votação, a Ata foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------------LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA -----------------------------------------------------No período que medeia entre a realização da última Assembleia e a presente foram enviados os
seguintes documentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------Documento 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Três ofícios datados de dia 09/05/2017, dirigidos ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal
da OesteCIM, a informar quais as deliberações tomadas na Assembleia Intermunicipal de dia
28/04/2017; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documento 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Três Ofícios datados de dia 09/05/2017, dirigidos ao Chefe de Gabinete do Senhor Primeiro
Ministro, ao Secretário de Estado das Infraestruturas e ao Presidente da Comboios de Portugal, com
o envio da Moção: “Pela Renovação Urgente da Linha do Oeste”; --------------------------------------------Documento 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Email datado de dia 28/08/2017, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal da
OesteCIM a comunicar que foi paga a Assembleia Intermunicipal de 28 de abril de 2017; ----------------Documento 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Doze ofícios, datados de 25/10/2017, dirigidos aos Srs. Presidentes das Assembleias
Municipais da OesteCIM, a informar da necessidade de indicarem os seus eleitos para se proceder à
instalação da nova Assembleia Intermunicipal; -------------------------------------------------------------------Documento 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Email datado de dia 23/11/2017, dirigido aos Srs. Presidentes de Câmara e Srs. Presidentes das
Assembleias Municipais da OesteCIM, a solicitar a divulgação do Edital da Assembleia
Intermunicipal de dia 15/12/2017; ----------------------------------------------------------------------------------Documento 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Ofício Circular datado de dia 05/12/2017, dirigido aos Srs. Presidentes de Câmara da
OesteCIM e aos membros da Assembleia Intermunicipal com a convocatória para a presente
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA ---------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a ler a correspondência
recebida pela Mesa, tendo os documentos sido rubricados 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 da Nazaré, datado de dia 28/04/2017, com envio da Moção
aprovada por unanimidade em sessão ordinária de 21 de abril, intitulada: “S. Gião Monumento
Nacional ao Abandono”; ---------------------------------------------------------------------------------------------Documento 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício do Gabinete do Primeiro-Ministro, datado de dia 25/05/2017, a acusar a receção da
Moção enviada sobre a renovação urgente da Linha do Oeste; -------------------------------------------------Documento 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 16/10/2017, com
convite para a Instalação dos Órgãos Municipais da Assembleia Municipal e Câmara Municipal; -------Documento 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Assembleia Municipal de Alenquer, datado de dia 25/10/2017, com a listagem dos
eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; --------------------------------------------------------Documento 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 02/11/2017, com a listagem dos
eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; --------------------------------------------------------Documento 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, datado de dia 09/11/2017, com a
listagem dos eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; ----------------------------------------Documento 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Assembleia Municipal de Torres Vedras, datado de dia 13/11/2017, com a listagem
dos eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; ---------------------------------------------------Documento 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Câmara Municipal de Óbidos, datado de dia 24/11/2017, com envio da certidão de
afixação do edital da Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; -------------------------------------------
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-----Documento 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Email da Assembleia Municipal da Lourinhã, datado de dia 27/11/2017, com a listagem dos
eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; --------------------------------------------------------Documento 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Assembleia Municipal do Bombarral, datado de dia 28/11/2017, com a listagem dos
eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; --------------------------------------------------------Documento 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Assembleia Municipal de Óbidos, datado de dia 28/11/2017, com a listagem dos
eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM;---------------------------------------------------------Documento 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ofício da Assembleia Municipal de Peniche, datado de dia 29/11/2017, com a listagem dos
eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM;---------------------------------------------------------Documento 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Email da Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 30/11/2017, com a
listagem dos eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM;-----------------------------------------Documento 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Email da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos, datado de dia 04/12/2017, com a
listagem dos eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM;-----------------------------------------Documento 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Email da Assembleia Municipal do Cadaval, datado de dia 05/12/2017, com a listagem dos
eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM.---------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------A Senhora Eugénia Correia saudou todos os presentes e congratulou todos os eleitos para a
Assembleia Intermunicipal, dando o enfoque da responsabilidade que todos têm, de continuar a
fazer do Oeste um território de excelência com projeção nacional e internacional. Partilham a visão
da OesteCIM, pois o Oeste deverá afirmar a sua competitividade a nível regional, nacional e
internacional. Pelos desafios que estão a ser lançados, nomeadamente, no respeitante à
descentralização administrativa, transferência de competências para as Autarquias Locais e
entidades intermunicipais, também são de opinião que a cooperação entre os doze Municípios, que
constituem a Comunidade Intermunicipal deverá ser mais efetiva e que todos deverão sentir a
Comunidade Intermunicipal, como uma entidade estratégica na prossecução dos objetivos
subjacentes ao desenvolvimento do território, em todas as áreas, incluindo a ambiental, a social e a
educativa. Todos têm consciência que os objetivos de desenvolvimento estão em transformação e o
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humanismo é necessário para uma sociedade mais coesa e sustentável. O ambiente, a segurança e
proteção civil são áreas que também destacam como muito importantes para o território, pois o
último ano em Portugal mostrou que têm grandes fragilidades e as redes de cooperação entre
municípios e territórios deverão ser estabelecidas efetivamente, planificando, realizando ações
conjuntas rumo à sustentabilidade e à segurança das populações. Querem deixar uma nota que
consideram de grande relevância para o território do Oeste, que é o turismo, que perdendo a
nomenclatura Oeste, não poderá nunca perder a força. Os passos têm sido dados, a “onda” deu
frutos, e outros projetos, que não individualizaram, pois querem dar relevância a todos mas o
caminho tem que continuar a ser percorrido, pois este é estratégico para a região. Os concelhos são
diferentes, têm ofertas diferentes a todos os níveis, desde a agricultura às indústrias da cerâmica,
desde o turismo, ofertas educativas, culturais, sociais, mas estão certos que essa diferenciação é que
faz do território do Oeste, um território de excelência. ----------------------------------------------------------O Senhor José Vale Paulos saudou a eleição do Senhor Presidente da Assembleia
Intermunicipal, restante Mesa e todos os presentes. Interveio para partilhar a recente eleição de
Alenquer e Torres Vedras como Cidade Europeia do Vinho. O sucesso da feliz união de sinergias
entre os dois Municípios deu frutos, sendo uma mais valia para a Região, onde se conjugaram os
maiores produtores de vinho de qualidade, com inúmeros prémios e a existência de um grande
número de quintas onde o turismo é hoje uma oferta em grande expansão. A eleição, a nível
europeu, não foi fácil, mas a conjugação dos dois Municípios da Região Oeste saiu vencedora.
Congratulou-se com o feito, de grande importância, para a Região e para os vinhos de Lisboa. ----------O Senhor Júlio Rodrigues saudou todos os deputados eleitos para o presente mandato da
Assembleia Intermunicipal do Oeste esperando que todos tenham como objetivo principal, discutir
o Oeste. Saudou os Senhores Presidentes de Câmara pelas suas vitórias eleitorais. Saudou, de forma
especial, os Senhores Presidentes das Câmaras Municipais do Bombarral, na pessoa do Senhor
Vice-Presidente e do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, que não se encontra
presente, pelas suas eleições como novos Presidentes das respetivas autarquias. Deseja que possam
ajudar a reforçar o Oeste como um todo. Uma saudação especial, também para o Senhor Primeiro
Secretário da OesteCIM, Dr. André Macedo, que nos próximos dias termina o exercício das suas
funções. Desejou as maiores felicidades para a sua vida pessoal e profissional e agradeceu todo o
empenho e dedicação que colocou no exercício das suas funções. Também endereçou uma palavra
de apreço e amizade ao Senhor José António Tomé, pela forma como liderou a Assembleia
Intermunicipal no último mandato, desejando os maiores sucessos nas suas novas funções
autárquicas no Município da Lourinhã. Ao nível da Coligação Democrática Unitária, apenas
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elegeram três deputados para a presente Assembleia, mas informou que podem contar com eles
para todas as batalhas que possam contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável do
Oeste como um todo. Dirigiu-se ao Presidente da Assembleia Intermunicipal do Oeste, Senhor
Jorge Gabriel, para lhe dar as boas vindas, novamente, ao Grupo da Assembleia, referindo que as
suas capacidades são garantia de uma excelente e proactiva liderança. Desejou–lhe felicidades e um
excelente mandato, disponibilizando a sua intervenção para o que fosse necessário. Aproveitou,
para lançar uma proposta ao Presidente da Mesa para poderem liderar uma reunião no Oeste com os
líderes da recente criada Associação Nacional de Assembleias Municipais. A ideia será que estes
lhes possam apresentar a Associação, para que cada um dos Presidentes de Câmara e das
Assembleias Municipais, possam tomar uma decisão sobre a adesão ou não ao grupo. Já trocaram
os primeiros contactos durante o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses e
haverá disponibilidade para a realização da reunião. Aproveitando a primeira reunião da
Assembleia Intermunicipal, endereçou os parabéns ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Sobral de Monte Agraço por conseguir colocar Sobral de Monte Agraço como único concelho do
Oeste com poder de compra acima da média nacional. São trinta e três os municípios nacionais cujo
poder de compra por habitante está acima da média nacional. Segundo o estudo do INE (Instituto
Nacional de Estatística) relativamente ao ano de 2015 e comparativamente com um estudo
realizado em 2013, existe mais um concelho neste lote, é o caso de Sobral de Monte Agraço, que
passou de um poder de compra de 95.5 para 103.09. Desejou que outros Municípios do Oeste se
juntem a essa realidade. Deu os parabéns, igualmente, aos Municípios de Alenquer e Torres Vedras
pela escolha para Cidade Europeia do Vinho de 2018. Fez votos de que todos saibam aproveitar
essa vitória. Por fim, dirigiu uma palavra ao Conselho Intermunicipal da OesteCIM, na pessoa do
Senhor Presidente Pedro Folgado, desejando que possa continuar a ser um líder cada vez mais forte
e proactivo e que possa unir todos os Municípios do Oeste em torno daquilo que é importante para
a Região. A Marca Oeste terá que estar regularmente presente no mapa nacional e europeu, essa
será uma das suas missões e confiam que tenha essa capacidade, estando todos disponíveis para o
ajudar. Pediu ao Presidente do Conselho Intermunicipal que não se esquecesse da promessa que fez
à Assembleia, que se fosse eleito, seria um ano de alteração radical da presença da Região Oeste na
Bolsa de Turismo de Lisboa. Será certamente um certame de importância elevada para se darem a
conhecer. Espera, também que a Região possa merecer o regresso do Congresso do Oeste para
mostrarem o que são, o que fazem e o que têm para oferecer. --------------------------------------------------O Senhor Alberto Pereira referiu que a Linha do Oeste é um fator de grande relevo para o
desenvolvimento da Região. As notícias que vão ouvindo sobre a sua requalificação, alegram por
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um lado, mas por outro, constituem um motivo de preocupação. Referem-se, concretamente, à
morosidade na execução do projeto que conduzirá à execução da obra e à sua realização e que
levará ao prolongar de prazos que foram inicialmente definidos. Sabem da complexidade desses
projetos, mas não podem deixar de pedir ao Conselho Intermunicipal, que se mantenha atento e
interveniente junto das entidades que tutelam os trabalhos, no sentido de verem concretizada a obra,
assegurando a ligação efetiva ao centro de Lisboa, mas sem esquecer que a Linha do Oeste não
termina em Caldas da Rainha e deve prolongar-se para o norte, resultando daí uma maior coesão e
um desenvolvimento mais harmonioso do território. -------------------------------------------------------------O Senhor José Lalanda Ribeiro interveio por um imperativo de consciência e de amizade ao
Dr. Alberto Avelino, que foi membro da Assembleia Intermunicipal e faleceu em meados de
setembro. O Dr. Alberto Avelino foi Presidente de Câmara, foi deputado, foi Governador Civil,
teve imensos cargos e foi um homem lutador pelo Oeste. Na altura em que eram Presidentes de
Câmara, logo a seguir ao 25 de Abril, o próprio, o Dr. Alberto Avelino, o Presidente António
Bogalho, o Presidente José Máximo, o Presidente José Guilherme, entre outros, foram os primeiros
que começaram a lutar pelo Oeste, para que este se firmasse como uma Região dentro do país. O
Dr. Alberto Avelino foi casado com uma caldense, tendo também trabalhado nas Caldas e a sua
amizade é de longa data. Por esse motivo, sentiu o imperativo de consciência de vir recordá-lo. Foi
Vice-Presidente da Assembleia Intermunicipal, depois foi membro e ficaria bem, deixarem exarado
um Voto de Pesar pelo seu falecimento para ser comunicado à família. --------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação o Voto de
Pesar pelo falecimento do Dr. Alberto Avelino, que foi aprovada por unanimidade. -----------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal convidou os presentes a
aplaudirem de pé o Voto de Pesar e solicitou aos serviços para exararem o ofício, que será por si
assinado, a fim de ser comunicado a aprovação do Voto de Pesar à família do Dr. Alberto Avelino.
-----A Senhora Eugénia Sousa interveio para apresentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD,
um Voto de Louvor e Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol do Oeste, ao Secretário
Executivo Intermunicipal, Dr. André Macedo, tendo em conta o desempenho, a determinação e a
transparência nas suas ações. ----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação o Voto de
Louvor e Reconhecimento ao Dr. André Macedo, que foi aprovado por unanimidade. ---------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 2 - ELEIÇÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL DA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor
Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM deu os parabéns a todos os
membros pela Tomada de Posse, desejando um bom mandato e fazendo votos de que em
cooperação consigam alavancar o Oeste e destacar tudo aquilo que ele tem de melhor. Felicitou a
Mesa eleita e espera que em conjunto com o Conselho Intermunicipal possam fazer um bom
trabalho. Em relação à eleição do Secretariado Executivo Intermunicipal, referiu que na
documentação entregue estão expostas as razões pelas quais optaram por constituir o Secretariado
com duas pessoas e os nomes que estão subjacentes a esse Secretariado Executivo. A constituição
do Secretariado Executivo e a respetiva eleição por parte dos Senhores Presidentes, foi unanime
para ambos os cargos, nomeadamente, para Primeiro Secretário, o nome de Paulo Jorge Lopes
Simões e para Secretário Intermunicipal, o nome de Pedro Afonso Ferreira Monteiro. No que diz
respeito ao Primeiro Secretário, a estratégia passa pela relação externa, ou seja, na procura, na
dinamização, no acompanhamento das possibilidades de candidaturas a fundos comunitários ou
outros meios de financiamento para fazer face a uma panóplia de investimentos que a OesteCIM
pretende realizar. Existem muitos desafios no ano de 2018 e anos subsequentes e sentiram
necessidade de ter alguém com um perfil, que de algum modo acompanhasse e procurasse essas
possibilidades no exterior à CIM e em Bruxelas. No que diz respeito ao Secretário Intermunicipal, a
estratégia é que dinamize, rentabilize e acompanhe o trabalho diário da OesteCIM. A perspetiva
global é essa, uma pessoa mais para as relações exteriores e uma pessoa para o acompanhamento no
interior da CIM. Foi esse o objetivo da constituição do Secretariado Executivo Intermunicipal e
reforçou que foi por unanimidade que aprovaram a constituição do Secretariado e os nomes
apresentados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do
Conselho Intermunicipal à discussão e não se registando intervenções, colocou a proposta a
votação, por escrutínio secreto. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Eleição do Secretariado Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do
Oeste, foi aprovado por maioria com 34 votos a favor, 1 voto contra e quatro votos brancos. -------------Ponto 3 – INFORMAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor
Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM começou por dar
informações relativamente à Linha do Oeste, referindo que quando o Conselho Intermunicipal
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tomou posse, direcionaram um pedido de reunião ao Senhor Ministro do Planeamento e das
Infraestruturas, Pedro Marques, que encaminhou o assunto para o Senhor Secretário de Estado das
Infraestruturas, Guilherme D’Oliveira Martins e, de momento, estão a aguardar a marcação da
reunião, que segundo o último email que receberam será agendada em janeiro. Informou, que no
terreno, têm andado a concluir o projeto, mas querem uma calendarização para perceberem,
efetivamente, quando é que acaba o projeto e começa a execução da obra. Relativamente às
candidaturas que têm recebido aos vários programas que contratualizaram com o Centro 2020,
nomeadamente, o SI2E, Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, informou que
já receberam trinta e uma candidaturas, dez já foram para proposta de aprovação, onze foram
propostas de não admissibilidade, que basicamente, têm a ver com o valor da candidatura, porque
as candidaturas direcionadas para a CIM têm que estar entre os cem mil e os duzentos e trinta e
cinco mil euros e muitas não respeitam esse critério. Abaixo dos cem mil deveriam ter sido
direcionadas para o GAL ou Leader Oeste e acima dos duzentos e trinta e cinco mil euros, para o
Centro 2020. As restantes candidaturas estão em fase de análise pela equipa da OesteCIM.
Considerando o volume financeiro inerente a essas candidaturas, foi proposta do Conselho
Intermunicipal, junto do Centro 2020, reprogramarem as candidaturas, no sentido, de terem mais
dotação financeira. Em janeiro existe uma promessa da vinda da CCDR Centro à OesteCIM, onde
esperam vir a debater o assunto com o seu Conselho Diretivo. Ao nível informal o assunto já foi
falado e parece não vir a existir problema porque estas candidaturas têm duas abordagens, o Fundo
Social Europeu e o FEDER e o Fundo Social Europeu está com pouca execução. Uma das hipóteses
será distribuir o dinheiro que está no Fundo Social Europeu para o FEDER. Contudo essa situação
só será discutida em janeiro. No que diz respeito ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial, ou seja, o que contratualizaram em termos de saúde e educação, informou que a
execução está a decorrer. O grau de execução nos Municípios é diferente, tendo a ver, por um lado
com a dotação orçamental, os Municípios tinham que ter verba no orçamento de 2017 para poderem
avançar com as candidaturas e, por outro lado, tem a ver com a contratação pública, que ao implicar
muita burocracia, atrasa as candidaturas. Estão conscientes do desafio que têm pela frente e acredita
que até 2020 concluirão, em termos de Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, aquilo
que contratualizaram com o Centro 2020. Em termos de PEDU (Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano) e PARU (Plano de Ação de Regeneração Urbana), ou seja, a estratégia
de desenvolvimento urbano, também se encontram a executar a verba. Tratam-se de montantes
muito elevados que também são afetados pela dotação orçamental, mas principalmente, pela
contratualização pública. São projetos mais complexos, de abordagem territorial, mas até 2020
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também terão que executar tudo aquilo que contratualizaram. Para finalizar, referiu que existem
assuntos que têm em agenda no Conselho Intermunicipal e que vão discutir a partir de janeiro,
nomeadamente, a questão do turismo e a hipótese de criarem uma associação. Ainda não discutiram
o modelo, se será um modelo público-privado, ou só público ou privado, mas é algo que querem
discutir, porque ao estarem só no Turismo do Centro não alavancam o Oeste e têm que pensar em
aproveitar a fileira de Lisboa e pensar como farão chegar a Lisboa a sua pretensão. Existem outros
assuntos em discussão no Conselho Intermunicipal, nomeadamente, o IC11, a saúde e o Centro
Hospitalar do Oeste, a questão das águas e a hipótese de fazerem fusões de sistemas
multimunicipais de água, a questão da sinalética e da sua uniformização para toda a Região e a
questão dos transportes, em que os Municípios se substituem ao IMT (Instituto da Mobilidade e
Transportes) e foi decidido que seria a CIM a conduzir esse assunto, com o Presidente da Câmara
Municipal de Torres Vedras mandatado para acompanhar o processo. São um Conselho
Intermunicipal dinâmico com muitos assuntos para discutir e consensualizar. Têm apostado na
consensualização, independentemente das diversas opiniões políticas e esperam continuar a
consegui-lo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 4 - NOMEAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS --------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor
Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que pretendem a
aquisição de uma prestação de serviços de um Revisor Oficial de Contas para a OesteCIM.
Cumpriram todos os trâmites legais, abriram o concurso, receberam três propostas e decidiram
adjudicar à empresa MRG – Roberto, Graça & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas por um valor global de dezanove mil euros. --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do
Conselho Intermunicipal à discussão e não se registando intervenções, colocou a proposta a
votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 - Nomeação do Revisor Oficial de Contas, foi aprovado por maioria, com 1 abstenção.
-----PONTO 5 -

INFORMAÇÃO DO ROC SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2017 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
OESTE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor
Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que foi entregue
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uma cópia do documento a cada um dos presentes, tendo em conta que o documento distribuído
online não era o correto. Em relação ao documento do ROC informou, que o mesmo indica que
tudo está em conformidade e não é apresentado nenhum reparo à situação financeira da OesteCIM.
Mostrou-se disponível para responder a qualquer questão. ------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a informação do
Conselho Intermunicipal à discussão e não se registando intervenções, informou ter sido tomado
conhecimento da Informação do ROC sobre a situação económica e financeira a 30 de junho de
2017 da Comunidade Intermunicipal do Oeste. -------------------------------------------------------------------PONTO 6 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES
DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2018 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
OESTE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor
Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que a proposta
que apresentam para 2018 apresenta um valor global de, aproximadamente, 6.163,826€, o que traz
um acréscimo face ao orçamento de 2017. Este acréscimo deve-se a vários motivos, no que diz
respeito à despesa, tem a ver com os projetos que são transitados de 2017 para 2018. Houve muitos
projetos que foram contemplados no ano de 2017 e não foram executados pelo motivo das
candidaturas não terem sido aprovadas no Centro 2020. São candidaturas importantes para o Oeste,
em que nalguns casos, começaram a executar, independentemente, da sua aprovação,
nomeadamente, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Aluno ao Centro.
Essa foi uma candidatura que se foi transformando, porque quando contratualizaram, eram os
Municípios que apresentavam as suas candidaturas e depois mudaram as regras, tendo passado a
OesteCIM a ter que apresentar uma candidatura conjunta. É um dos exemplos do porquê das
candidaturas e dos valores transitarem de ano. Uma das grandes verbas apresentadas no orçamento
tem a ver com a aquisição de bens e serviços, relacionada com as candidaturas que vão ser
desenvolvidas. É necessária verba para acompanhamento dos assuntos e sua execução. Muitas das
vezes não é a CIM que executa e tem que contratualizar esse serviço e a aquisição de bens e
serviços passa por essas contratualizações, necessárias para poderem executar tudo aquilo que vem
de 2017 e vai ser realizado em 2018. No que diz respeito às transferências correntes da receita, vão
protocolar com a OesteSustentável a execução da OesteLed. É um projeto que está a decorrer e é a
OesteSustentável que vai acompanhar o processo. Em termos de quotização vai haver um
decréscimo em relação a 2017, mas à medida que os projetos forem sendo aprovados haverá um
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acréscimo pontual nas quotas. Financeiramente e em termos de gestão, a OesteCIM está bem. Por
fim, referiu que as Grandes Opções do Plano e Orçamento foram aprovadas de forma unânime pelo
Conselho Intermunicipal. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Rui Soares interveio para informar que após uma análise exaustiva do Orçamento e
do seu Plano e com a confirmação pelas palavras do Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal,
no esclarecimento de algumas dúvidas que poderiam colocar e foram respondidas, o documento em
causa, vai ao encontro das suas expetativas. O próprio Plano e Orçamento têm algo de ambicioso
mas também de realista. Perante a diversidade do Oeste, pensam que se conseguirão concretizar
tanto o Plano como o Orçamento e a Bancada Parlamentar do PSD dá o seu voto favorável ao
documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do
Conselho Intermunicipal a votação. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto 6 - Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para
2018 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por maioria com 1 abstenção. ---------------PONTO 7 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL
PARA 2018 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE -------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor
Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que
relativamente ao Mapa de Pessoal as alterações introduzidas dizem respeito a mobilidades, ou seja,
a mobilidade de um lugar de uma Divisão para outra; um lugar que está sem provimento e que se
pretende manter e um lugar possível para uma mobilidade intercarreiras, uma pessoa que possa
passar da carreira de assistente técnica para técnica superior, não quer dizer que seja uma realidade,
mas é uma previsão a ser discutida em Conselho Intermunicipal. E por fim, uma alteração que trará
algum acrescento de valor, a abertura de um lugar no Quadro de Pessoal para a carreira de Técnico
Especialista de Informática. A OesteCIM conseguiu trazer, por via da mobilidade, um técnico
Superior de Informática de uma Câmara Municipal, com o compromisso de o colocar na carreira de
técnico Especialista de Informática. Para isso, o Conselho Intermunicipal aprovou a abertura do
Lugar no Quadro e será necessário aprovar o mesmo na Assembleia Intermunicipal. A OesteCIM
só tinha uma pessoa na informática e, independentemente, do bom desempenho que tem tido e tem,
não chega para todo o serviço que é necessário desempenhar na área. ----------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do
Conselho Intermunicipal à discussão e não se registando intervenções, colocou a proposta a
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votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 7 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2018 da Comunidade
Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------PONTO 8 -

APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO

PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS ----------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor
Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM referiu que a proposta é
explicita naquilo que o Conselho Intermunicipal deseja. Trata-se de uma questão prática para a
assunção de compromissos plurianuais, tendo em conta que existem muitos processos a decorrer.
Respeitando sempre a existência de fundos disponíveis e a questão dos pagamentos em atraso,
pretendem que a Assembleia Intermunicipal autorize, prévia e genericamente, a assunção de
compromissos plurianuais e que delegue essa competência no Presidente do Conselho
Intermunicipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Rui Prudêncio interveio para informar que o Grupo do Partido Socialista irá votar
favoravelmente o ponto e aproveitou para desejar a todos um Bom Natal, umas Boas Entradas e que
no ano 2018 as coisas corram com um pouco de mais tempo. A sessão de Tomada de Posse,
conjuntamente com a discussão de todos os documentos, não foi a melhor solução, mas a possível.
Tem a certeza que no futuro, a Mesa e os Senhores Presidentes irão ter isso em linha de conta para
darem mais espaço e tempo aos membros, para poderem debater todas as questões. -----------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do
Conselho Intermunicipal à discussão e não se registando intervenções, colocou a proposta a
votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 - Apresentação, discussão e votação da Autorização Prévia Genérica para Assunção de
Compromissos Plurianuais, foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Mesa tenciona,
durante o mês de janeiro, pedir aos líderes de Grupo da Assembleia Intermunicipal, que reúnam para
procederem a eventuais ajustamentos ao Regimento, nomeadamente, no que diz respeito à grelha de
tempos e outras situações que possam surgir, para que na próxima reunião de Assembleia possam ser
aprovadas. Solicitou que fizessem chegar á Mesa, por intermédio da Dra. Helena Abreu, a indicação dos
Líderes dos Grupos que integram a Assembleia. Referiu que o membro Carlos Manuel de Sousa
Policarpo será o Líder do Grupo de Cidadãos Eleitores por Peniche, tal como o membro Duarte Nuno
Batista Ferreira será o Líder de Bancada do CDS-PP. Na reunião a realizar em janeiro será também
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abordada a questão da integração das Assembleias Municipais que integram a Assembleia
Intermunicipal da OesteCIM na Associação Nacional de Assembleias Nacionais. Tencionam promover
uma reunião, em que um membro dessa Associação Nacional virá à OesteCIM prestar esclarecimentos.
Por fim, desejou as Boas Festas e informou que o Dr. André Macedo, queria dizer umas palavras. -----------O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM interveio para, em nome do
Conselho Intermunicipal, desejar um Bom Natal e Boas Entradas a todos os presentes. ------------------------O Senhor André Macedo deu os parabéns ao novo Presidente da Assembleia e aos membros
eleitos, cumprimentado o Conselho Intermunicipal, os colabores da OesteCIM e o novo Secretariado
Executivo Intermunicipal. Referiu ter sido uma honra trabalhar na OesteCIM e ter conseguido que esta
fosse uma CIM e uma Região de Excelência. “Para mim, é muito especial ter partilhado com os
Senhores Presidentes vários mandatos, foram mais de sete anos a trabalhar pelo Oeste e levo o Oeste no
meu coração, foi muito Especial”. ---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação a aprovação da
Minuta da Ata, que foi aprovada por unanimidade.
-----ENCERRAMENTO-----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal declarou encerrada a reunião,
pelas vinte e três horas do dia quinze de dezembro de dois mil e dezassete, de que, para constar se
lavrou a presente Ata. --------------------------------------------------------------------------------------------A MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL
___________________________________
___________________________________
__________________________________

