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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA DEZASSEIS DE 

ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE  

 
-----Aos dezasseis dias, do mês de abril do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, reuniu 

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

na sede da Comunidade Intermunicipal, sita na Avenida General Pedro Cardoso, n.º 9, em Caldas 

da Rainha, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------------

-----Ponto 1 – Informações; --------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 2 – Informação escrita do Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM; ----------

-----Ponto 3 – Apresentação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Documentos de 

Prestação de Contas de 2018 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ----------------------------------

-----Ponto 4 – Apresentação, discussão e votação da Revisão orçamental nº 1 de 2019 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 membros da Assembleia Intermunicipal, que se passa a indicar: Liliana 

Batista de Sousa, Raúl José Afonso Duarte, Rui Manuel Dias Alexandre, Mário Pedrosa Gonçalves, 

Nuno Gonçalo Cruz Inácio, Filipa Maria Ferreira da Costa Santos, Rui Jorge Vieira Neto, Maria 

Amélia Ferreira Caetano, 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, Carlos Manuel Teixeira Marques, Alberto Manuel de Oliveira Reis 

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

Santos, Maria Filomena de Jesus Miranda Frade, em substituição de Nuno Ricardo Ribeiro de 

Carvalho de Azevedo Sampaio, José Manuel Dias Custódio, Jorge Augusto Farto Faria de Sousa, 

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 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 
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Aniceto, Susana Maria Ribeiro das Neves, Pedro Miguel de Sousa Nunes de Castelo e José António 

do Vale Paulos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Tiveram falta justificada os membros: Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio 

e Nelson Cordeiro Garcia Rosa. ---------------------------------------------------------------------------------

-----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 do Bombarral, Ricardo Manuel Silva Fernandes, a Sra. Vice-Presidente da Câmara 

Municipal do Cadaval, Maria de Fátima Gomes Aguiar Moreira da Paz, o Sr. Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Hugo Patrício Martinho de Oliveira, o Sr. Vice-Presidente 

da Câmara Municipal da Lourinhã, José António da Costa Tomé, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Nazaré, Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, o Sr. Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Peniche, Mark Paulo Rocha Ministro, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Sobral de Monte Agraço, José Alberto Quintino da Silva e o Sr. Vereador da Câmara Municipal de 

Torres Vedras, Bruno Miguel Félix Ferreira. ------------------------------------------------------------------

-----TOMADA DE POSSE -------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal chamou, para Tomar Posse, o membro 

Mário Pedrosa Gonçalves, do Município de Alcobaça, em virtude do membro efetivo, António 

Filipe Venâncio Querido, ter apresentado um pedido de renúncia de mandato. Chamou, igualmente, 

o membro Pedro Miguel Amaral Carvalho, do Município de Arruda dos Vinhos, em virtude do 

membro efetivo, Daniela Solange Nunes da Silva, ter apresentado um pedido de renúncia de 

mandato.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 3, da última 

reunião, realizada no dia 19 de dezembro de 2018, se encontrava na Mesa para discussão. ------------

-----O Deputado Intermunicipal José Amador solicitou que o seu nome fosse corrigido, na 

página 53 onde, por lapso, aparece Jorge e não José. --------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Joaquim Pequicho solicitou que na sua intervenção fossem 

adicionadas as “cooperativas”, quando fala da economia social e dá o exemplo das associações e 

misericórdias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----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: --------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Documento 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício datado de dia 27/12/2018, dirigido ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da 

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

19/12/2018; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Dois Ofícios datados de dia 27/12/2018, dirigidos ao Primeiro Ministro e ao Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas, com envio da Moção “Reconsideração pela Construção do 

Aeroporto da Ota”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Cinco Ofícios datados de dia 27/12/2018, dirigidos ao Ministro do Ambiente e da Transição 

energética, à Agência Portuguesa do Ambiente, ao Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, ao Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça e da 

Nazaré, com envio da Moção “Rios a Oeste das Serras de Aire e Candeeiros – Território, História e 

Património Ambiental”;-------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de dia 27/12/2018, dirigido à viúva do Dr. Luís Ribeiro, com envio de Voto de 

Pesar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 02/04/2019, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da OesteCIM e 

Presidentes das Assembleias Municipais da OesteCIM, a solicitar a divulgação do Edital da 

Assembleia Intermunicipal de dia 16/04/2019; ---------------------------------------------------------------

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

-----Ofício Circular datado de dia 08/04/2019, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da 

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

reunião; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 11/04/2019, dirigido ao Senhor Pedro Miguel Amaral Carvalho, a 

convocá-lo para Tomar Posse como membro da Assembleia Intermunicipal em virtude da renúncia 

de mandato da membro Daniela Solange Nunes da Silva, do Município de Arruda dos Vinhos; -----

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

-----Email datado de dia 15/04/2019, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM, a comunicar que foi paga a Assembleia Intermunicipal realizada no dia 19 de dezembro 

de 2018; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Documento 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email datado de dia 16/04/2019, dirigido ao Senhor Mário Pedrosa Gonçalves, a convocá-lo 

para Tomar Posse como membro da Assembleia Intermunicipal em virtude da renúncia de mandato 

do membro António Filipe Venâncio Querido, do Município de Alcobaça. ------------------------------

-----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 do Gabinete do Primeiro-Ministro, datado de dia 10/01/2019, a acusar a receção da 

Moção “Reconsideração pela Construção do aeroporto da Ota” e a informar que a mesma foi 

encaminhada para o Gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas;----------------------- 

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

-----Convite da Câmara Municipal de Alenquer e Torres Vedras, datado de dia 18/01/2019, para a 

Gala de Encerramento da Cidade Europeia do Vinho Torres Vedras/Alenquer; -------------------------

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

------Ofício da Câmara Municipal de Óbidos, datado de dia 04/04/2019, com a certidão de afixação 

do Edital nº 1/2019 da Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; -----------------------------------------

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

-----Ofício do Membro Pedro Alexandre da Silva Dias Ferreira, do Município da Lourinhã, datado 

de dia 5/04/2019, a informar que continuará com a suspensão do seu mandato por mais 365 dias;----

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

-----Email da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos, datado de dia 10/04/2019, a informar 

que a membro Daniela Solange Nunes da Silva solicitou a renúncia de mandato e será substituído 

pelo membro a seguir, Pedro Miguel Amaral Carvalho; -----------------------------------------------------

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

-----Email da Assembleia Municipal de Alcobaça, datado de dia 16/04/2019, a informar que o 

membro António Filipe Venâncio Querido, solicitou a renúncia de mandato e será substituído, pelo 

membro a seguir, Mário Pedrosa Gonçalves.------------------------------------------------------------------

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

-----O Deputado Intermunicipal Rui Soares interveio para colocar algumas questões. Perguntou 

se já havia resposta ao ofício enviado ao Sr. Primeiro Ministro, relativamente à construção do 
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aeroporto na Ota. Questionou como é que está a situação das acessibilidades, nomeadamente, o IP6, 

que está há 11 anos em estado de degradação. O Oeste tem belas praias, é rico em património e as 

acessibilidades não correspondem ao seu potencial. Por fim, questionou ainda, qual o estado de 

situação do projeto do Regadio Ribatejo/Oeste, em que falavam em quatro mil milhões de euros. 

Referiu terem um potencial perto, o mar, e que deveriam apostar, tal como estão a fazer noutros 

países, na salinidade da água, para minimizar os consumos. Em forma de reflexão, referiu que 

devem pensar o futuro, a médio e longo prazo e perguntou se os autarcas e deputados do Oeste já 

pensaram nalguma obrigatoriedade das construções de imóveis, privadas e públicas, terem duas 

vias de receção de águas, uma para consumo e outra para outro tipo de utilizações domésticas. ------

-----O Deputado Intermunicipal Carlos Cunha interveio na qualidade de representante da 

Bancada do PSD para apresentar uma Recomendação que leu e se transcreve: --------------------------

-----”Com a implementação por parte do Governo Central do PART (Programa de Apoio à 

Redução Tarifária) foi criada uma disparidade gritante entre os portugueses residentes dos 

concelhos membros da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e os restantes municípios 

portugueses. A situação agudiza-se quando olhamos com mais atenção sobre a situação de Arruda 

dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Alenquer, concelhos limítrofes da AML.” ---

-----Posteriormente a Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) adaptou o PART para a 

região com um passe municipal de 30€, um passe intermunicipal de 40€ e um desconto de 30% 

para passes com ligação a outras CIM’s e à AML. Ora esta medida é revestida de uma elevada 

justiça e equilíbrio no que toca aos Oestinos que circulem dentro da região, mas continua a não 

conseguir acabar com a injustiça traçada a régua e esquadro pelo governo central pela fronteira 

da AML. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Importa ainda dizer que o PART prevê que “uma parcela não inferior a 60% deverá ser 

alocada para redução tarifária e o valor remanescente será alocado ao aumento da oferta de 

serviço e à extensão da rede, sendo esta avaliação feita para o conjunto da CIM”, sendo que a 

OesteCIM decidiu alocar a totalidade do financiamento na redução dos tarifários, decidindo não 

investir em novas carreiras, aumentando a oferta, nem na melhoria do material circulante. ---------

-----Importa também dizer que as AM/CIM’s contíguas podem evitar descontinuidades tarifárias 

acentuados nas deslocações entre os seus territórios, podendo articular-se, se assim o desejarem, 

para encontrar soluções tarifárias que beneficiem ambos os territórios, como acontece em 

concelhos limítrofes entre do Oeste e da Área Metropolitana de Lisboa. ---------------------------------

-----Assim, a JSD Oeste entende fazer as seguintes considerações: ---------------------------------------

-----a) Os concelhos de Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Lourinhã, 
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Cadaval, e Torres Vedras localizam-se na parte norte do distrito de Lisboa, não pertencendo à 

AML, ainda assim, conscientes das realidades sociais, económicas e demográficas em quase tudo 

diferentes dos concelhos que integram a AML, verifica-se  um número considerável de movimentos 

pendulares, quer em viatura própria, quer em transportes públicos dos concelhos a norte para a 

Área Metropolitana de Lisboa, para estudar, e para trabalhar, e que por isso, deve ver os seus 

direitos acautelados e defendidos; ------------------------------------------------------------------------------

-----b) Que, se o PART tem como objetivos principais a redução da entrada de veículos na cidade 

de Lisboa, a promoção do uso dos transportes públicos, e a descarbonização; entendemos que os 

concelhos a norte do distrito de Lisboa não podem ficar de fora da solução; ---------------------------

-----c) Que, por uma mera divisão administrativa, os habitantes do Oeste vêm ser agravada a 

discrepância do preço dos passes sociais em relação a concelhos vizinhos para se deslocarem para 

Lisboa, sendo que concelhos mais distantes da Capital vêm o seu tarifário reduzido, como é o caso 

de Setúbal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----d) A JSD Oeste entende ainda que, pertencendo os concelhos de Arruda dos Vinhos, Sobral de 

Monte Agraço, Alenquer, Lourinhã, Cadaval, e Torres Vedras ao distrito de Lisboa, sendo que no 

caso dos concelhos limítrofes a distância fica em alguns casos em apenas 30 quilómetros, é natural 

que parte da população desenvolva a sua atividade profissional ou académica dentro da AML, 

mais propriamente em Lisboa, contudo, e porque também estamos suficientemente afastados, a 

proporção da população que vive nestes concelhos, mas que estuda e trabalha nos seus concelhos 

ou em concelhos vizinhos que também não pertencem à AML acaba por ter um peso mais 

significativo na globalidade da população, uma vez que pelas nossas características sociais, 

económicas e demográficas, não nos consideramos um mera “região dormitório” da AML, mais 

propriamente de Lisboa. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----e) Entendemos também, que quanto mais nos afastamos da AML, mais propriamente para os 

concelhos a norte do distrito de Lisboa e os restantes concelhos do distrito de Leiria que pertencem 

à OesteCIM, encontramos cada vez menos cidadãos a deslocarem-se para a AML diariamente, 

pelo que, a injustiça de onerar os municípios com a comparticipação dos passes para um numero 

cada vez mais reduzido de utentes seria maior; --------------------------------------------------------------

-----f) Assim, não obstante um número considerável de habitantes dos concelhos do norte do 

distrito se deslocar para Lisboa diariamente, um número maior dos residentes nos concelhos não 

pratica estes movimentos pendulares, exercendo a sua atividade profissional nos seus concelhos, 

ou em outros concelhos vizinhos que não na AML, não considera a JSD Oeste que seja justo que as 

autarquias no futuro contribuam com avultadas verbas próprias, dinheiro de todos os 
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contribuintes, e que por isso deve ver a sua aplicação tendencialmente em investimentos que se 

destinem a melhorar a qualidade de vida de todos os munícipes, para reduzirem os preços dos 

passes socias a uma parte (se bem que importante) da população; ---------------------------------------

-----Face a todas estas considerações, a JSD Oeste entende que para acautelar os direitos dos 

Oestinos que se deslocam diariamente para Lisboa, e que vêm uma diferença em alguns casos de 

superior ao dobro dos preços praticados pelos concelhos vizinhos da AML, mas também para 

salvaguardar os direitos de todos os munícipes que não necessitam, ou por uma questão de 

incompatibilidade de horários não possam usufruir dos transporte públicos para a AML que a 

solução mais razoável é a implementação de um sistema de coroas; -------------------------------------

-----Um sistema de coroas circulares a iniciar-se a partir do limite da AML permitiria que o valor 

do passe social fosse aumentando proporcionalmente à medida que as coroas se vão afastando da 

AML, assumindo que o preço do passe seria um valor mínimo acrescido aos 40€ praticados na 

AML para a primeira coroa fora da mesma, aumentando progressivamente até à coroa mais 

distante, permitindo assim suavizar as acentuadas diferenças de valor dos passes sociais entre 

concelhos vizinhos, com maior destaque para os concelhos do Oeste mais próximos da AML. -------

-----Desta forma, os habitantes que diariamente se deslocam para a AML, e que por consequência 

lógica residem em maior número nos concelhos limítrofes da AML, viam assim os seus direitos 

protegidos, bem como os habitantes desses mesmos municípios e dos restantes concelhos mais 

afastados, e que não se deslocam diariamente para a AML ou que não utilizam os transportes 

públicos nas suas deslocalizações, viam os seus direitos acautelados, na medida em que os seus 

municípios não seriam onerados com a obrigação de alocar verbas para redução dos tarifários, 

esta medida traz a justiça e a equidade necessária para que o PART seja efetivamente uma solução 

para os problemas que se propôs resolver, e assim beneficiar todos os interessados, que são, 

sempre, os cidadãos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A JSD Oeste defende ainda que com a implementação de um sistema de coroas, fica respeitado 

o principio do utilizador-pagador, uma vez que, estando mais afastados geograficamente de 

Lisboa, principal centro urbano do país para onde maioritariamente os Oestinos se deslocam para 

trabalhar e estudar, é justo que o preço seja relativamente mais alto do que os 40€ praticados em 

toda a AML, mas ainda assim conseguindo ganhos significativos em relação à situação atual, na 

medida em que o mesmo depois da redução de 30% a aplicar nos concelhos da OesteCIM, estamos 

perante uma injustiça criada por este sistema, uma disparidade que não podemos aceitar entre 

habitantes de concelhos vizinhos, e que ao invés de promover o uso dos transportes públicos a 

preços acessíveis a todos os portugueses, cria desigualdades de tratamento perfeitamente 
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aberrantes, e que, no nosso entender, devem ser corrigidas, utilizando os critérios da 

razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade para promover soluções. --------------------------

-----Assim, a JSD Oeste, recomenda que a OesteCIM entre em negociações com o Governo, bem 

como com a Área Metropolitana de Lisboa, para que seja estudada a viabilidade da 

implementação de um sistema de coroas para todos os municípios do Oeste, em relação à AML, de 

forma a tornar a aplicação do PART mais justa, proporcional e sustentável para todos os 

habitantes do Oeste, bem como um aumento das verbas alocadas pelo Governo à OesteCIM para a 

implementação do PART. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que de acordo com o novo 

Regimento da Assembleia Intermunicipal, o Período Antes da Ordem do Dia destina-se apenas ao 

tratamento de assuntos gerais de interesse para a Comunidade Intermunicipal. De acordo com o 

artigo 40º do Regimento, “São admitidas à discussão no Período da Ordem do Dia, a incluir em 

ponto específico da Ordem de Trabalhos, as propostas de Votos, Moções e Recomendações que 

sejam apresentadas à Mesa, até 48 horas antes do início da sessão da Assembleia Intermunicipal, 

salvo no referente aos Votos de Pesar que podem ser apresentados até ao inicio da sessão”. Nesse 

sentido, a Recomendação apresentada deveria ter sido remetida à Mesa com 48 horas de 

antecedência. Contudo, tratando-se da primeira sessão depois da aprovação do Regimento, 

excecionalmente, a Mesa irá admitir a presente Recomendação, tal como outras que possam vir a 

ser apresentadas. Por fim, chamou à atenção de todos os Grupos representados, para que de futuro 

remetam, com a antecedência prevista no Regimento, esse tipo de propostas, para que as mesmas 

possam ser distribuídas atempadamente. A presente Recomendação será submetida a votação no 

Período da Ordem do Dia, num último Ponto, que será introduzido após os pontos da Convocatória. 

-----O Deputado Intermunicipal Duarte Nuno interveio para fazer uma Interpelação ao 

Presidente da Mesa, questionando porque é que havendo um Regimento aprovado, a Comissão 

Permanente de Líderes ainda não reuniu, quando o deveria fazer de dois em dois meses. O assunto 

abordado deveria ter sido discutido nessa Comissão e poderia ter sido incluído na Ordem de 

Trabalhos, até porque uma das competências da Comissão Permanente de Líderes é propor assuntos 

para serem agendados nas reuniões do Órgão. Aprovado o Regimento, não deverão perder a 

dinâmica, até porque o Órgão só reúne duas vezes por ano. ------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu que a Interpelação apresentada 

faz todo o sentido e que a Mesa se está a adaptar ao novo Regimento. De futuro, irão reunir a 

Comissão Permanente de Líderes e insistir junto do Conselho Intermunicipal para que possam 

enviar, com maior antecedência, a Ordem de Trabalhos, não obstante isso, o mesmo não impedirá 
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que a Comissão Permanente de Líderes reúna para esse e outros efeitos. A Interpelação apresentada 

vai ser tida em consideração. ------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio informou que o PS cumpriu o Regimento e 

apresentou, nas 48 horas de antecedência, uma Moção que mais tarde, também será alvo de 

discussão, embora não esteja na Convocatória. Contudo, vem apresentar uma Proposta que não foi 

enviada da mesma forma. O Regimento comtempla alguns meios de apoio ao exercício do presente 

mandato e das respetivas competências que os membros têm e a proposta que vem apresentar é para 

a constituição de uma Comissão Permanente de Saúde da Assembleia Intermunicipal. Trata-se de 

um instrumento que o novo Regimento permite criar, que faz com que consigam, estar de forma 

permanente, a recolher informação, em diálogo com as instituições da área da saúde da Região 

Oeste, o que de alguma forma, lhes poderá dar informação, por forma a poderem produzir relatórios 

a serem apresentados ao órgão, poderem apresentar propostas concretas e solicitarem a 

convocatória de Assembleias extraordinárias. É um instrumento que permite desenvolver 

competências na área da saúde e, caso entendam em outras futuras áreas. Seguidamente, leu a 

Proposta, que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------

-----“Considerando que ao nível da saúde no Oeste, as estruturas existentes, apresentam graves 

carências ao nível da acessibilidade e por conseguinte na prestação de cuidados de saúde com a 

qualidade exigida pelos oestinos; -------------------------------------------------------------------------------

-----Considerando que muitas das debilidades enfrentadas hoje pelas estruturas publicas de 

prestação de cuidados de saúde publica no Oeste, poderiam ser colmatadas por investimentos que 

poderiam concorrer ao novo quadro de apoio europeu 20/30; ---------------------------------------------

------Considerando que o “Plano de Investimentos Públicos 20/30” se encontra em discussão na 

Assembleia da República; ----------------------------------------------------------------------------------------

-----Considerando que esta Assembleia carece de ter uma visão global das condições de prestação 

de cuidados de saúde no Oeste; ---------------------------------------------------------------------------------

-----Considerando que aos poderes centrais tem chegado vários quadros reivindicativos de 

investimentos na saúde no Oeste, de forma desagregada e casuística; -----------------------------------

-------Considerando a Comunidade Intermunicipal do Oeste irá ter, com base no quadro legislativo 

em vigor, novas competências e por isso, a necessidade de dar respostas aos Oestinos dessas novas 

competências; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Considerando que esta Assembleia Intermunicipal do Oeste é quem representa a globalidade 

da região; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Vêm os subescritores, ao abrigo do nº 1 do artigo 26º do Regimento desta Assembleia, propor 
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a criação de uma Comissão Permanente de Saúde no âmbito desta Assembleia, com a duração do 

mandato da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ao abrigo do nº 2 do artigo 26º esta Comissão terá a seguinte constituição: -----------------------

-----Um Deputado representativo de cada grupo político representado nesta Assembleia; ------------

-----Pelos representantes das Assembleias Municipais no Conselho Consultivo do Centro 

Hospitalar do Oeste e que integrem esta Assembleia; -------------------------------------------------------

-----Pelos representantes das Assembleias Municipais nos Conselho Consultivo do ACES Sul e 

ACES Norte do Oeste e que integrem esta Assembleia; -----------------------------------------------------

-----O Presidente desta Comissão será o Deputado.” -------------------------------------------------------

-----É um documento que deverá ser discutido e que irá permitir desenvolver trabalho visível, que 

poderá ser apresentado na Assembleia Intermunicipal, de forma a que o Oeste seja ouvido no seu 

todo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a proposta apresentada 

não é uma Moção, Recomendação ou Voto, pelo que o assunto deveria ser tratado num Ponto 

próprio, discutido e votado no Período da Ordem do Dia, a não ser que o Partido Socialista requeira 

a necessidade de deliberação imediata da Proposta e seja incluído um último Ponto, na presente 

Ordem de Trabalhos. Se assim for, no final do período da Ordem do Dia será colocado a votação, a 

necessidade de deliberação imediata e a sua inclusão na Ordem de Trabalhos. Seguidamente 

interpelou o Líder do Grupo do Partido Socialista para saber se este pretende requerer a votação, 

reconhecendo a necessidade de deliberação imediata da Proposta apresentada. -------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio informou que o Grupo do Partido Socialista 

requer a inclusão do Ponto na Ordem de Trabalhos, por forma a que a Proposta possa ser votada 

para a Comissão tomar posse e dar início aos trabalhos. ----------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu, que de acordo com o que foi 

dito, a urgência da deliberação prende-se com a necessidade da Comissão entrar rapidamente em 

funções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Raul Duarte referiu ter lido atentamente os diversos 

regulamentos da OesteCIM e, curiosamente, continuam a ter duas Assembleias, uma para 

estabelecer o orçamento e outra para aprovação do relatório de contas, ou seja, continuam como 

uma associação, “pura e dura”, que também paga tarde e a más horas. Desejou a todos uma ótima 

Páscoa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Susana Neves referiu que, no âmbito da sua representação na 

Assembleia Municipal de Torres Vedras no ACES Oeste Sul, tem-se desenvolvido um trabalho de 
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proximidade, articulado e integrado, por forma a obter diagnósticos atualizados e um informativo 

do trabalho até então executado. Nesse modelo de rede obtiveram várias informações que partilha: 

no âmbito da saúde oral, verificou-se que a medicina dentária já é uma prática alargada ao total da 

população, independentemente, do diagnóstico clínico, desde que referenciado por médico de 

família ou higienista oral. No entanto, foi avaliada a necessidade de aumentar essa resposta de 

medicina dentária com mais postos de atendimento. O investimento nos rastreios tem sido uma 

filosofia e o foco é no cancro do colo do útero, colorretal e visual, já com parcerias com o Centro 

Hospitalar Lisboa Norte, nomeadamente, o Hospital de Santa Maria e também com o apoio do 

Instituto Gama Pinto. Também se verificou um investimento na consulta tabágica, tendo já acolhido 

o total de doentes e respondido, inclusive, a uma lista de espera significativa no Centro Hospitalar 

do Oeste. A próxima meta desejada é a instituição de uma consulta de reabilitação respiratória. A 

implementação das academias da mobilidade, em vários polos descentralizados, sobre a gestão de 

enfermeiros de reabilitação, para promover práticas de exercício físico, ganhos de autonomia e 

funcionalidade, ajustados a estilos de vida saudável e boas práticas de saúde, por forma, a prevenir 

futuras doenças no âmbito da diabetes e obesidade, quedas, doenças cérebro vasculares e 

oncológicas. Também a gestão dos doentes, ainda sem médico de família, quer por inexistência de 

médicos, ou por reforma destes e também a gestão do internato médico, no referente ao número de 

médicos alocados e “modus operandis” da formação desses futuros médicos de família. Igualmente, 

um funcionamento dos cuidados continuados, quer enquanto equipa referenciadora, quer enquanto 

equipa prestadora de cuidados no domicílio. Estando já diagnosticado a necessidade de reforçar 

essa última, com resposta médica, para melhores cuidados domiciliários. Questionou-se ainda, o 

Senhor Diretor do ACES Sul sobre a existência de cuidados paliativos domiciliários. A resposta é 

não, ainda não existe e não se consegue responder aos doentes e famílias com necessidades em 

cuidados paliativos. Ao nível dos cuidadores informais, o ACES Oeste Sul ainda não desenvolveu 

nenhum estudo sobre esse tipo de população específica, desconhecendo a sua biotipologia e 

necessidades. Ficou, no entanto, o reconhecimento da premência em efetuar uma caraterização das 

necessidades nesse âmbito. De forma sumária e com muitas temáticas e problemáticas por explorar, 

questionou a título comparativo, como tem sido a prática do ACES Oeste Norte e como tem sido a 

prática do ACES Estuário do Tejo. Tem o ACES Oeste Norte e o ACES Estuário do Tejo, resposta 

e médicos de família para todos os utentes, já têm uma prática de medicina dentária, de academias 

de mobilidade, como estão os cuidados continuados, já fazem cuidados paliativos e, se já 

respondem, inclusive, a cuidados aos cuidadores informais. Ou têm o ACES Oeste Norte e o ACES 

Estuário do Tejo outro ou outros modelos de saúde. É imperativo o diagnóstico dos ACES do Oeste 
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e a sua articulação com as estruturas hospitalares e outras unidades de saúde. Por tudo o que foi 

enumerado, faz todo o sentido a constituição da Comissão Permanente de Saúde, no âmbito da 

Assembleia Intermunicipal do Oeste, no sentido de poderem acompanhar, escrutinar e aglutinar a 

atividade das diferentes unidades de saúde do Oeste, por forma a poderem dar um contributo na 

melhoria dos serviços prestados aos oestinos. -----------------------------------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Rita Sammer interveio para informar que a Bancada do Partido 

Social Democrata subscreve a proposta do Partido Socialista, de tomarem, na presente reunião, uma 

deliberação quanto à constituição da Comissão Permanente de Saúde. -----------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Ademar Marques referiu que a questão da Comissão de Saúde é 

um assunto premente e a sua urgência não vem do presente dia, já na última Assembleia 

Intermunicipal se começou a falar do assunto. É absolutamente urgente tomar decisões, contudo era 

importante que se pudesse discutir o assunto com dados concretos na Assembleia, com todos 

presentes, pelo que, e como proposto na última reunião, sugerem de novo, a realização de uma 

Assembleia Intermunicipal sobre a saúde. Tendo em conta o panorama, e não se tratando apenas 

dos hospitais, mas também dos cuidados de saúde primários, considera que era importante, em 

paralelo com a constituição de uma comissão Permanente de Saúde, perceber se a constituição 

apresentada é a ideal ou se poderá ser outra. Talvez a Assembleia não seja o local ideal para discutir 

a constituição da Comissão, mas sim na Comissão Permanente de Líderes. Tendo em conta a sua 

abrangência, a constituição da Comissão Permanente de Saúde deveria ser feita com tempo e não 

ficar decidida no presente dia. A criação da Comissão parece-lhe indiscutível. Sugeriu que o 

assunto da composição pudesse ser discutido com mais tempo, com a devida urgência e ser 

aprovada na Assembleia Intermunicipal dedicada à saúde. -------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal reiterou que na última reunião já 

haviam decidido fazer uma reunião temática. -----------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Alberto Pereira interveio para questionar o Conselho 

Intermunicipal relativamente ao acompanhamento que a OesteCIM faz aos trabalhos na Linha 

Ferroviária do Oeste e saber se poderiam apresentar o ponto de situação relativamente a esse 

assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Joaquim Pequicho começou por invocar o mês de abril e os 

seus valores, mas, também referiu que é fundamental não se deixarem encerrar naquilo que é o 

passado e naqueles que lutaram e vivenciaram esse período da história recente de Portugal. É 

fundamental manter vivas as memórias coletivas e ajustar os discursos ao contexto e à realidade 

atual para que todos os dias possam cumprir abril e, principalmente, garantir que as novas gerações 
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as identifiquem e compreendam o seu significado. Tudo isso a propósito de terem começado o ano 

com uma manifestação pública de grande mobilização contra aquilo que apelidam de ditadura, de 

violência doméstica ou contra a permeabilidade, diria, normalidade, relativamente à violência no 

namoro. Com alguma ligeireza essas preocupações coletivas foram substituídas por outros assuntos, 

que no seu entender, sendo importantes, são essencialmente instrumentais e de contexto. Se querem 

defender os valores de abril, têm que ser subsequentes com aquilo que eles representam, a 

inconformidade com tudo o que coloca em causa os direitos humanos e os princípios basilares de 

uma cidadania de equidade, respeito e solidariedade. A Comunidade Intermunicipal do Oeste 

prometeu conhecer o estado da arte da igualdade de género, a implementação de estratégias de 

ação, as ações de informação e sensibilização nas comunidades e nas escolas, a promoção de uma 

cultura de igualdade de género. Assim, porque celebram Abril, a Comunidade Intermunicipal tem 

que saber qual é o ponto de situação do Plano Intermunicipal de Igualdade e a situação em cada 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal José Amador referiu que a saúde é um tema que deve gerar 

consensos e recordou que Peniche começou uma guerra, em 2007, com o problema da saúde e todas 

as Moções que foram aprovadas desde essa data, foram todas aprovadas por unanimidade. É um 

tema que toca a toda a gente e o Oeste está a ser maltratado com a questão da saúde. A ideia de 

criar a Comissão Permanente de Saúde vai ter o apoio da Bancada da CDU. ----------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Pedro Castelo referiu que em nome do Grupo Intermunicipal do 

CDS, de forma inequívoca e sem qualquer reserva, irão apoiar a proposta do Grupo Intermunicipal 

do Partido Socialista, porque consideram que está mais que na hora de todos, de forma quase 

unanime, olharem para a saúde no Oeste, de forma, quase, como única. Subscrevendo o que foi dito 

pelo Deputado Rui Prudêncio, “o tempo é agora e já” e o assunto deve passar para um Ponto da 

Ordem do Dia, mesmo sendo o último ponto a ser discutido. No CDS, entendem ser o momento, 

porque ainda estão a falar na Assembleia da República daquilo que serão os próximos 

investimentos a entrar no Quadro 2020/30 e é muito importante não perder esse tempo. Tal como 

também é importante, perceberem que 2019 será um ano de eleições, principalmente, legislativas e, 

também daí, poderem tentar ter ganhos ou dividendos. Para o CDS quando mais depressa melhor, 

“é hoje, aqui o momento”, daí também a necessidade da criação dessa Comissão para que os 

trabalhos, não só, possam ser aligeirados, mas também mais profícuos, mais intensificados. Em 

relação à ideia da criação da Comissão, referiu ter pena não ter mais tempo para falar de outros 

assuntos, mas não queria dispersar, porque entende que para além dos pontos da Convocatória, o 

presente Ponto passará a ser o Ponto principal na Ordem de Trabalhos. Entende que mais tarde, no 
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ponto de vista do CDS, também poderá fazer sentido, a criação de uma eventual Comissão de 

Transportes, porque não é só a questão do PART (Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos 

Transportes Públicos) mas também de outras questões como a Linha Ferroviária. Por fim, referiu 

que apoiam a proposta apresentada pelo Grupo do Partido Socialista. ------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues interveio para dar uma nota relativamente à 

proposta do Partido Socialista. Subscreve o que foi dito pelo Deputado José Amador, têm que estar 

cada vez mais unidos em redor do tema da saúde. Mas a única coisa que o levará a decidir que não 

é a altura certa, tem a ver com o que foi dito, relativamente à marcação de uma reunião 

extraordinária sobre o tema para discutirem melhor algumas situações. Se for apenas a aprovação 

da Comissão Permanente de Saúde, é uma coisa, mas a proposta fala também na sua composição. 

Olhando para o seu concelho, acha que é o único que tem como hospital de referência, o Hospital 

Beatriz Ângelo em Loures e pela composição que a Comissão apresenta, não existe nenhum 

membro da Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço incluído nessa Comissão. Por esse 

motivo, considera que deviam repensar a possível inclusão de alguém do concelho de Sobral de 

Monte Agraço porque é um concelho ligado a um hospital diferente dos restantes. No entanto, 

reforçou estar totalmente de acordo com o facto de ser necessário e urgente a criação da Comissão 

Permanente de Saúde, mas não seria urgente votarem hoje, mas sim numa possível reunião 

extraordinária sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio explicou que apresentou a proposta com dois 

objetivos, por ser assim que o Regimento obriga. Qualquer apresentação de uma Comissão obriga a 

que se apresente a sua composição. É uma proposta aberta e até gostaria que fosse uma proposta da 

Assembleia Intermunicipal do Oeste e não do Grupo do Partido Socialista, para ser o mais 

abrangente possível. Percebe a lógica de que o ideal seria estarem representados todos os 

concelhos, mas uma comissão é um instrumento de trabalho e se tiver muitos elementos é 

demasiado difícil de funcionar. Continua a fazer questão que a constituição da Comissão seja 

votada no presente dia, porque é um instrumento que irá permitir recolher informação a ser, 

posteriormente, discutida entre todos, as comissões não deliberam, trazem informação, relatórios e 

será na Assembleia Intermunicipal que serão deliberadas ações a tomar com base nessas 

informações. Quanto mais rápido a Comissão começar a recolher a informação, quanto mais rápido 

começarem a marcar reuniões com as diferentes instituições de saúde no Oeste, mais rápido 

conseguirão aglutinar e trazer relatórios sobre a atividade da saúde no Oeste. No entanto, estão 

absolutamente disponíveis para aprovarem a criação da Comissão Permanente de Saúde na presente 

reunião e transferirem a discussão da sua composição, para uma futura reunião da Comissão 
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Permanente de Líderes, que sugere que seja realizada com a maior brevidade possível. Considera 

que a criação da Comissão deve ser votada de forma urgente, porque andam constantemente a dizer 

que a Assembleia Intermunicipal não tem instrumentos, que só serve para aprovar orçamentos e 

depois, quando trazem propostas com instrumentos concretos e práticos para poderem apresentar 

soluções para o Oeste não as aproveitam, o que não é bom para a Assembleia. -------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Ademar Marques concorda que a Assembleia tem no seu 

Regimento os instrumentos que podem torná-la útil à Região e considera saudável criarem a 

Comissão. Em relação à composição considera que também devem chegar a um consenso, 

nomeadamente, quanto à questão territorial dos que, de alguma forma, estão excluídos da 

composição avançada. Essa reflexão pode chegar a um equilíbrio que não aumente em demasiado o 

número de membros, para que não deixe de ser funcional, mas que permita uma representação dos 

vários interesses territoriais. -------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues referiu concordar com o que foi dito pelo 

Deputado Rui Prudêncio. Em relação à última intervenção referiu que não estão a colocar nenhuma 

questão concelhia, apenas informou, que existe um concelho que só é servido pelo Hospital Beatriz 

Ângelo, diferente de todos os outros, pelo que fará sentido esse concelho ter um Deputado na 

Comissão. O Sobral está numa situação isolada em relação ao restante Oeste. --------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Lalanda Ribeiro chamou a atenção para o facto de haver 

representantes em Conselhos Consultivos que não fazem parte da Assembleia Intermunicipal, pelo 

que é necessário ver como resolver essa situação. ------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio informou que em relação aos membros dos 

Conselhos Consultivos, estes têm que fazer, igualmente parte da Assembleia Intermunicipal, pelo 

que essa situação fica resolvida. Em relação ao concelho de Sobral de Monte Agraço, informou que 

foi um lapso seu não ter contemplado o Hospital Beatriz Ângelo, dentro das necessidades de saúde 

na Região. A questão é muito simples de resolver, mesmo sem alterar a proposta, basta a 

Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço indicar um elemento, que faça parte da presente 

Assembleia para passar a fazer parte do Conselho Consultivo do Hospital Beatriz Ângelo e 

automaticamente fará parte da Comissão Permanente de Saúde. Contudo, se chegarem à conclusão 

que a composição da Comissão é algo que os divide, estão disponíveis para discutir o assunto 

posteriormente. Hoje poderão votar apenas a criação da Comissão Permanente de Saúde e na 

reunião da Comissão Permanente de Líderes discutirão a composição da Comissão Permanente de 

Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM interveio para responder às 
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questões colocadas. Relativamente à Linha do Oeste informou que na reunião decorrida em meados 

de 2018, foram informados que até ao final do ano abririam o Concurso, depois passou para o 

primeiro trimestre de 2019, agora está no primeiro semestre do ano. Querem acreditar que o 

Concurso seja aberto até junho e que a requalificação seja executada. A segunda fase da Linha 

ficou contemplada no novo Plano de Investimentos 2020/30. Informalmente, soube que está tudo 

preparado, e já nas Finanças, para desbloquearem a verba e abrirem o Concurso. No que diz 

respeito ao Plano para a Igualdade, o mesmo está feito, mas já está desajustado e desatualizado. 

Nesse sentido, vão elaborar um novo Plano de Igualdade e apresentar duas candidaturas, uma sobre 

Igualdade de Género e outra sobre a Violência Doméstica. Informou que no dia seguinte irão reunir 

com a Dra. Teresa Fragoso, Presidente da Comissão de Igualdade de Género para trabalharem as 

duas áreas referidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Soares interveio para saber qual o ponto de situação da carta 

enviada ao Senhor Primeiro Ministro e que este enviou para o outro Ministério. ------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que essa correspondência 

veio dirigida à Assembleia Intermunicipal e não à Comunidade Intermunicipal, pelo que não tem 

informações. Em relação às acessibilidades e ao IP6 informou que a questão nunca foi colocada e 

que se vai informar. Em relação ao projeto do Regadio informou que existe a intenção de colocar 

esse projeto no Plano de Investimentos 2020/30, caso esse tipo de investimento seja considerado 

como uma das prioridades. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que o expediente que deu 

entrada na Assembleia Intermunicipal foi lido e está ao dispor dos Deputados que o queiram 

consultar. Relativamente às propostas, a que foi remetida pelo Partido Socialista e distribuída a 

todos os membros, será incluída na Ordem de Trabalhos como Ponto 5 e a Proposta de 

Recomendação, apresentada no inicio da sessão, pelo Partido Social Democrata, será incluída na 

Ordem de Trabalhos, como Ponto 6.  Terão que votar para saber se irão ter um Ponto 7, para a 

Proposta de criação da Comissão Permanente de Saúde, pois uma vez que foi requerida a 

deliberação imediata face à urgência da proposta, a mesma terá que ter uma maioria de dois terços 

para ser incluída na Ordem de Trabalhos, ou seja, 30 votos. ------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues interveio para questionar se irão votar a 

Proposta na generalidade ou só a Proposta de constituição da Comissão, ficando para depois a 

composição da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio esclareceu que votarão a criação da Comissão 

Permanente de Saúde, salvaguardando que a sua composição seja discutida na reunião da Comissão 
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Permanente de Líderes. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação quem vota a favor 

do reconhecimento da urgência na deliberação imediata da Proposta de Constituição da Comissão 

Permanente de Saúde, que foi aprovado por unanimidade e incluído no Ponto 7 da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------PONTO 1 -  INFORMAÇÕES --------------------------------------------------------------------------

------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 não ter informações 

específicas para apresentar considerando que dedicaram um Ponto específico para apresentação da 

informação escrita do Presidente do Conselho Intermunicipal. ---------------------------------------------

-----PONTO 2 – 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 explicou que todos os assuntos 

apresentados na Informação são importantes, contudo, pode destacar alguns mais recentes, 

nomeadamente a descentralização de competências que estão a acompanhar. A OesteCIM é a única 

que tem as competências previstas pelos Decretos-Lei e as quatro competências promulgadas em 

novembro já estão em funcionamento na CIM. Outro assunto recente, foi a questão dos passes 

sociais, onde informou que fizeram o possível, tendo em conta o dinheiro disponível para o PART, 

que foi inscrito no Orçamento Geral do Estado e posteriormente fixado em Diploma próprio para o 

Oeste. Informa que estas foram as questões mais discutidas nas últimas reuniões de Conselho 

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

-----PONTO 3 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018 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 dos números 

apresentados houve um resultado líquido positivo, verificando-se, contudo, que os resultados 

operacionais ainda se mantêm negativos. Apesar disso, os resultados operacionais sofreram uma 
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variação positiva, uma vez que houve um aumento das transferências obtidas por parte das 

entidades financiadoras ou dos próprios Municípios. Financeiramente, todos os indicadores e 

resultados traduzem uma capacidade de liquidar os compromissos assumidos, dentro dos prazos 

definidos. As dívidas que aparecem a terceiros têm a ver com faturas em conferência e não existe 

qualquer empréstimo bancário. Existe disponibilidade de tesouraria. Em termos de execução e, em 

relação à receita, verifica-se que há uma execução de 59% e em relação à despesa, existe uma 

execução de 53. 75%. Esta percentagem prende-se com o facto de em 2018 se ter executado pouco 

em termos de candidaturas, sendo que consideram que a Prestação de Contas a apresentar no 

próximo ano, reflita, ao nível das candidaturas, uma execução superior, quer na receita, quer na 

despesa, porque no presente ano muitas das candidaturas vão ser executadas o que mudará, 

necessariamente, os valores. Em relação aos projetos, o documento reflete as atividades mais 

importantes e caso exista alguma dúvida mostrou-se disponível para esclarecer. ------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Correia informou que a apreciação do Grupo do 

Partido Social Democrata em relação ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas é favorável, no 

entanto, gostava de fazer alguns considerandos e colocar algumas questões ao Senhor Presidente do 

Conselho Intermunicipal. Da apreciação que fizeram, querem congratular-se com as ações 

desenvolvidas, nomeadamente, com o projeto de Promoção do Espirito Empresarial na Região 

Oeste, desenvolvido pela OesteCIM e pela AIRO (Associação Empresarial da Região Oeste). São 

da opinião que o projeto é imprescindível para criar condições para as novas gerações se fixarem no 

território e potenciar as ideias inovadoras e o crescimento de novos negócios. É uma mais valia 

para o que se segue no âmbito da chamada “4ª Revolução Industrial”. Além destas ações, gostariam 

de perceber as parcerias desenvolvidas para apoiar as ideias que possam surgir de negócio. Existem 

muitas ações de promoção, mas gostavam de perceber se existem parcerias com a CIM, no sentido 

de apoiar as ideias que surgem, para o arranque do verdadeiro negócio. Outra questão tem a ver 

com a Rede para a Inovação Social do Oeste, e com o desenvolvimento de ações integradas de 

promoção local da inclusão social ativa. Estas ações têm como objetivo promover intervenções 

sociais inovadoras na Região Oeste, através do desenvolvimento de ações de capacitação e um dos 

principais alvos é a população desempregada. Nesse sentido, gostavam de perceber o que 

pretendem fazer exatamente, questionando, se são apenas ações de formação. A OesteCIM, também 

pretende constituir uma Rede de entidades de suporte à inovação social, promovendo a inclusão 

ativa e volta a questionar, de que modo, o que vão fazer em concreto e o que pretendem com a 

Rede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Carlos Cunha questionou o Senhor Presidente do Conselho 
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Intermunicipal sobre a questão dos transportes. Na última reunião do órgão perguntou se o Estudo 

sobre a Rede de Autocarros já estava pronta, tendo-lhe sido respondido que não, e que quando 

estivesse, seria-lhes dado conhecimento. Na presente reunião volta a colocar a questão, se o Estudo 

já está feito e se não está, o que falta para o terminar. Gostavam de ter acesso ao Estudo da Rede 

para poderem ver, dos seus concelhos, se há alguma sugestão ou melhoria a fazer. ---------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM interveio para responder às 

questões colocadas. Em relação ao empreendedorismo informou que existem várias ações a 

decorrer. As ações que dão apoio às escolas e às ideias que os mais jovens vão apresentando, têm 

como objetivo a concretização do plano de negócios e do próprio negócio que idealizaram. Nesses 

casos, a OesteCIM acompanha os projetos para que, eventualmente, se possam concretizar. Existem 

exemplos concretos dessas situações na Região Oeste. Por outro lado, com a criação do Espaço 

Empresa na OesteCIM, fazem o apoio aos empresários que pretendem constituir empresas e às 

empresas que se querem implementar no território. São parcerias que a OesteCIM vai acumulando, 

tentando posteriormente, conseguir arranjar fundos para financiar as ideias empreendedoras a serem 

implementadas no terreno. Não é uma matéria standard, é visto caso a caso para saberem como 

apoiar cada ideia a nível financeiro, a nível de acompanhamento e monitorização. Por essa razão é 

difícil indicar quais os parceiros, porque os mesmos dependem da ideia e do projeto em si. No que 

diz respeito ao Estudo da Rede de Transportes, informou que o mesmo ainda não está feito, terão 

que abrir o Concurso Internacional até ao final do ano e, provavelmente, no início de 2020 ainda 

não terão a empresa vencedora porque é um processo complexo, estão a ver como poderão ser 

acompanhados na concretização do caderno de encargos para que depois não tenham problemas 

futuros. Querem garantir que os transportes não cessem e que as populações sejam bem servidas. 

Poderão equacionar um Ajuste Direto, temporário, mas até ao final do ano terão que abrir o 

Concurso e para tal, ter o Estudo terminado. Existe uma empresa que tem dado apoio na elaboração 

do Estudo da Rede e que apoiou a CIM na questão dos passes sociais e têm negociado com a AML 

(Área Metropolitana de Lisboa) as carreiras, daí resultou o Contrato Interadministrativo que ambos 

celebraram. Já existem passos dados, mas o Estudo final da Rede de Transportes ainda não está 

concluído. Relativamente à Rede da Inovação Social, informou que o Plano está feito e estão na 

fase em que o poderão implementar. Está em stand by, porque as equipas são as mesmas e, de 

momento, estão na fase de fechar a Rede Escolar com o Ministério da Educação. ----------------------

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Correia explicou que o objetivo da sua questão havia 

sido perceber melhor o objetivo da Rede de Inovação Social e questionou se pretendem criar uma 

Rede Social Intermunicipal, um Plano de desenvolvimento social intermunicipal. ----------------------
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-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que a criação da Rede 

responde a uma candidatura, a um eixo, uma PI (Prioridade de Investimento) do Centro 2020, da 

Inovação Social. Assim, para além dessa possível Rede Intermunicipal, existe a questão da inclusão 

social ativa e outras dimensões a serem trabalhadas. Estão a aguardar que o Centro 2020 abra o 

Aviso de Abertura para poderem apresentar candidatura, onde poderão concretizar o que 

planificaram. Terão que adequar o trabalho interno à candidatura que vão elaborar, mas para tal têm 

que aguardar pelo Aviso de Abertura. De momento, é um pouco prematuro falar de ações, porque 

estão dependentes do Aviso de Abertura para saber como vão adequar o Plano que fizeram, que 

pode, efetivamente, passar pela criação de uma Rede Social Intermunicipal, que seria muito 

importante para todo o Oeste, uma vez que já existem Redes Sociais Municipais. Essa seria uma 

possível resposta e, dentro da Rede, haverão outras áreas a incluir, tal como a questão da inclusão 

social ativa ou da cultura para todos. Os planos de investimento das candidaturas foram abertos 

muito tarde o que atrasou a sua implementação, razão pela qual em 2018 não conseguiram a 

execução que desejavam. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Duarte Nuno interveio para solicitar ao Senhor Presidente do 

Conselho Intermunicipal alguns esclarecimentos relativamente às contas e aos quadros 

apresentados. Verificou existirem dívidas de terceiros, na ordem dos três milhões de euros e que 

nas transferências de capital, está refletida uma expetativa de transferências na ordem de um valor 

aproximado. Contudo, se tiverem atenção, existe da parte dos Municípios, quase dois milhões de 

euros, que não foram transferidos, pelo que perguntou se as Câmaras associadas da OesteCIM são 

más pagadoras, tendo em conta que esse facto prejudica o funcionamento da OesteCIM. Percebe o 

papel difícil do Presidente do Conselho Intermunicipal, tendo em conta que também é Presidente de 

Câmara, mas solicita ajuda para ler os referidos quadros. Recordou, que no final dos anos 90, fez 

campanha contra a regionalização e o facto da presente instituição não conseguir representar a 

Região, enquanto lobby, na defesa das grandes causas, seja a linha férrea, seja a reestruturação da 

saúde e servir apenas, como já foi dito, para aprovar contas, não lhe parece certo. Espera que haja 

uma mudança e consigam fazer com que a Assembleia seja um motor para que algo aconteça. Não 

sabe se na sua juventude errou, ao ser contra a regionalização, mas percebe que as contas são 

apresentadas “pela rama”, sem identificar os grandes problemas, há um grande volume de dívidas 

de terceiros e questionou quem são e porque existem essas dívidas. Se vai votar contas, quer 

perceber o que é que está a votar, não vai assinar de cruz. --------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que os devedores não são 

os Municípios. Existem alguns Municípios que têm dívidas, mas não são valores significativos. No 
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último mandato existia um ou outro Município com um valor de dívida significativo, mas essa 

questão já foi ultrapassada e, atualmente, os valores em dívida são razoáveis. Tratou-se do 

Município da Nazaré e do Município do Bombarral que tinham uma dívida significativa, mas já a 

saldaram. No presente momento, as dívidas existentes são relativas a um ou dois meses em falta e 

não são significativas no que diz respeito ao valor em dívida. Os valores que estão nos quadros têm 

a ver com os projetos e com os fundos comunitários, são pedidos de pagamento que foram enviados 

para o Centro 2020 e que ainda não foram liquidados, nomeadamente, o Oeste Digital 3.0, o Aluno 

ao Centro, entre outros pagamentos de projetos da própria OesteCIM. Não existe nos mapas nada a 

indicar que exista uma dívida grande por parte dos Municípios. -------------------------------------------

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

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

-----Ponto 3 – Apresentação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Documentos de 

Prestação de Contas de 2018 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 4 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA REVISÃO 

ORÇAMENTAL Nº 1 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 explicou que a presente Revisão 

Orçamental está ligada ao último Ponto que acabaram de votar, a Prestação de Contas, ou seja, o 

que se pretende é a inclusão do saldo orçamental da gerência anterior. Para além desse valor, 

pretendem inserir também o valor para o PART e o valor atribuído a uma candidatura que fizeram, 

do Sistema Integrado de Videovigilância para a Prevenção de Incêndios Florestais. --------------------

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

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

-----Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação da Revisão orçamental nº 1 de 2019 da 

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

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou irem passar ao Ponto 5, que 

foi aditado e tem a ver com a proposta distribuída a todos e apresentada pelo Partido Socialista, 

nomeadamente, “Na Salvaguarda do Interesse Económico e Turístico para a Região Centro”. 

Relativamente às Grelhas de Tempo, e tendo em conta que as mesmas não haviam sido 

consideradas, a Mesa, decidiu que aos próximos Pontos será atribuída a Grelha B e ao último 

Ponto, sobre a Comissão de Saúde, será atribuída a Grelha A. --------------------------------------------- 
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-----PONTO 5 – MOÇÃO: “NA SALVAGUARDA DO INTERESSE ECONÓMICO E 

TURÍSTICO PARA A REGIÃO CENTRO” --------------------------------------------------------------

-----Moção: Na Salvaguarda do Interesse Económico e Turístico para a Região Centro ----------------

-----“O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça é um imóvel que integra o património do estado, 

classificado como monumento nacional, e inscrito na lista do património da Humanidade, desde 

1989. O Monumento vai ser alvo de uma intervenção de conservação e restauro entre 2019 e 2020. 

Neste contexto, e de acordo com a Direção do Mosteiro e da Senhora Diretora, será implementado 

um novo circuito de visita, com entrada e saída dos visitantes pela porta da ala Norte do edifício. 

Nada temos a obstar. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Porém, a porta da Igreja deve continuar aberta a todas as pessoas, sem restrições. Não 

aceitamos que a porta da Igreja seja fechada, ou que se mantenha aberta com entrada restrita e 

controlada por funcionários ou seguranças, que faz o escrutínio dos ”Fiéis” que pretendem orar, 

e, consoante a resposta deixam entrar ou não. Este procedimento viola o princípio da igualdade, 

plasmado no artigo 13º, nº2, da Constituição da República Portuguesa. ---------------------------------

-----O Mosteiro de Alcobaça é uma alavanca do desenvolvimento sustentado e sustentável de 

âmbito local e Regional. A restrição do acesso dos visitantes à Igreja local de visita gratuita, terá 

reflexos negativos no Comércio tradicional, acentuando a desvitalização e despovoamento da zona 

urbana envolvente ao monumento. É nosso intuito acautelar uma situação prejudicial ao 

desenvolvimento do território e do turismo cultural da Região Centro. ----------------------------------

-----Resulta do que ficou exposto, que, a alteração do circuito de visita do Mosteiro de Alcobaça 

prevista para 2019-2020, não pode obstar a que os visitantes acedam á Igreja pela porta principal 

e possam visitar gratuitamente o espaço sagrado, como tem acontecido até aos dias de hoje. A 

Igreja do Mosteiro de Alcobaça e Património da Humanidade e Paroquial. É um lugar de 

espiritualidade e de cultura, que deve continuar aberto a todos os que nela queiram entrar, 

mantendo-se a sua vertente Inclusiva e Democrática.  ------------------------------------------------------

-----Solicitamos que esta Moção seja comunicada à Senhora Ministra da Cultura, Patriarcado de 

Lisboa, Câmara Municipal de Alcobaça, Assembleia Municipal de Alcobaça, União de Freguesias 

de Alcobaça e Vestiaria, Paróquia de Alcobaça e Comunicação Social da Região.” -------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Alexandre informou que a proposta de Moção foi 

apresentada de acordo com as regras do novo Regimento, ou seja, dentro do prazo de 48 horas antes 

da realização da reunião. A situação apresentada é preocupante para o concelho de Alcobaça, mas 

abrange a região turística do Oeste e de toda a Região Centro. É uma situação que se está a tornar 

cada vez mais complicada, em termos económico-financeiros, as obras que foram realizadas na 



FL. 80 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 4/ 2019 Reunião de 16.04.2019 

 
Praça 25 de Abril, em Alcobaça, há praticamente uma década, foram prejudiciais a todo o comércio 

e aos habitantes dessa zona e, atualmente, deparam-se com um novo conflito entre a própria 

instituição e Direção do Mosteiro de Alcobaça e a comunidade, ligada à Igreja e não só.  Tem que 

se incluir, igualmente, todos os turistas que recebem e aos quais não podem fechar portas. Sabem 

que o Mosteiro de Alcobaça vai ser intervencionado entre 2019 e 2020 e estão a criar uma situação 

conflituosa ao quererem fechar as portas da paróquia de Alcobaça. Por esse motivo, o Partido 

Socialista apresenta a presente proposta, que gostaria que fosse aprovada, por unanimidade, para 

salvaguarda de todo o comércio local e regional e para salvaguarda do futuro, em termos de 

crescimento populacional da cidade de Alcobaça. Por fim desejou a todos uma boa Páscoa e fez 

uma salvação a Abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Alberto Pereira referiu que o assunto do Mosteiro de Alcobaça 

os remete para um acontecimento triste e lamentável, que todos assistiram, relativamente à Catedral 

de Notre Dame, em Paris e, salientou, a importância que tem que ter a ligação entre os órgãos 

autárquicos, seja a nível concelhio ou intermunicipal, com a proteção civil e as estruturas de defesa 

do património em todo o país. Relativamente à Moção apresentada, mostrou-se surpreendido, 

porque pensa que não deve haver igreja, nem paróquia, que queira fechar as portas, seja a quem for. 

Contudo, o proponente da Moção, compreenderá que para quem não é de Alcobaça, não tem uma 

visão total daquilo que é um assunto, que aparenta ser muito localizado. Não pondo em causa o 

interesse turístico a um nível mais regional, julga que deve haver um documento mais abrangente e 

perguntou à Mesa se recebeu algum documento da Assembleia Municipal de Alcobaça ou do 

Município, relativo à situação apresentada, que pudesse ajudar a compreender melhor o teor da 

Moção. Certamente que o proponente perceberá, que quem não está no concelho, e pela forma 

como a Moção está redigida, tem dificuldade em perceber o que se está a passar com a situação. 

Normalmente, as coisas chegam à Assembleia Intermunicipal depois de terem passado pela 

Assembleia Municipal e seria melhor terem o apoio local para poderem formar uma melhor 

opinião, correndo o risco de, não existindo, poderem ter dificuldade em votar a Moção. --------------

-----O Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues informou que é da mesma opinião do membro 

Alberto Pereira. Não há duvida de que, quando se aproximam de uma data histórica como o 25 de 

Abril de 1974, existem algumas coisas em que tem dificuldade em perceber, porque está de fora, 

mas pode acreditar que sejam verdadeiras A proposta, ao ser aprovada pela Assembleia 

Intermunicipal, propõe não deixar fechar a porta da igreja, manter a porta aberta, com entrada 

restrita e controlada por funcionários ou seguranças. As pessoas só poderão entrar para orar, 

consoante a resposta que derem. Não sendo de Alcobaça, tem dificuldade em perceber a linguagem 
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e considera que a Moção deverá ser mais explícita. Existe uma situação que não é referida na 

proposta e que deveria ser, nomeadamente, a questão da segurança. Por motivos de segurança a 

referida porta poderá mesmo ter que estar encerrada, e no mínimo, deveriam colocar na proposta, 

“manter a porta aberta se não houver problemas de segurança” e se as entidades competentes 

considerarem não existir problemas de segurança, a porta deverá ficar aberta. --------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Mário Gonçalves interveio para subscrever parte das 

intervenções anteriores e acrescentar duas notas. Informou que, foi uma das pessoas que esteve na 

apresentação do Plano Diretor para o Mosteiro de Alcobaça, onde constam as intervenções a serem 

realizadas no local. Contudo, considera que a Moção é um documento importante, inclusive para 

discutirem na Assembleia Municipal de Alcobaça. Também concorda que deverá haver um 

documento consubstanciado com as deliberações e discussões da Assembleia Municipal de 

Alcobaça, que possa vir a ser discutido na Assembleia Intermunicipal. Considera que estão a 

inverter a pirâmide ao estarem a discutir o assunto sem que ele seja previamente discutido na 

Assembleia Municipal de Alcobaça. ---------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Alexandre interveio para esclarecer que o texto da Moção é 

bem explicito e, quem saiba minimamente ler português e, todos sabem, saberão o que o texto diz. 

Informou que, algum assunto que tenha que ser discutido na presente Assembleia Intermunicipal 

não tem que passar por Assembleia Municipal nenhuma. São ambos órgãos soberanos, o que tem 

que se discutir é o que os deputados intermunicipais consideram que devem defender para a Região 

Oeste. Se houvesse vontade política do PSD e do CDS para que o assunto fosse discutido em sede 

de Assembleia Municipal, já o tinham feito, porque a situação já é conhecida há um ano. No Partido 

Socialista tiveram a preocupação de avançar com a presente proposta. Para esclarecer o Deputado 

Júlio, informou que se trata da porta principal do Mosteiro de Alcobaça, que todas as pessoas 

conhecem e sabem que não está a cair. Em relação ao colega de Assembleia Municipal, Mário 

Gonçalves, esclareceu que o assunto não carece de uma discussão ou aprovação na Assembleia 

Municipal de Alcobaça antes de ser discutido na Assembleia Intermunicipal. É um assunto muito 

importante para Alcobaça e para toda a Região Centro, que ninguém teve a coragem de trazer à 

presente Assembleia, essa responsabilidade não é do Deputado Mário Gonçalves, visto ser a 

primeira vez que está no Órgão, mas sim do seu antecessor, que nunca o fez. ---------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Nuno Inácio interveio para informar que os assuntos não 

precisam de ir às Assembleias Municipais para serem discutidos na Assembleia Intermunicipal, o 

que interessa é saber se os assuntos são de interesse regional ou não. E essa é outra questão, é de 

interesse regional, ou não, manter o acesso livre e indiscriminado da população a um monumento 
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que é nacional e, na sua opinião, de interesse regional? Até ao presente dia a entrada no Mosteiro 

foi de livre acesso e o que está em causa a Assembleia deliberar, é sobre o que até hoje era de 

acesso livre, deixar de o ser. Na última Assembleia, em que não esteve presente, foi deliberada uma 

Moção a defender o aeroporto da Ota e nenhum dos deputados questionou se a mesma tinha ido à 

Assembleia Municipal de Alenquer ou se os Deputados dessa Assembleia querem o aeroporto na 

Ota. Por fim, voltou a referir, para que ficasse bem claro, que os temas discutidos na Assembleia 

Intermunicipal não têm em que ir à Assembleia Municipal e, não concordando com a forma como 

foram criadas as Comunidades Intermunicipais, fez campanha com a regionalização e tem outra 

visão da mesma, referiu que, a partir do momento, em que é um deputado eleito para a Assembleia 

Intermunicipal, é eleito para representar os oestinos e não apenas os elementos das Assembleias 

Municipais. A proposta é clara e o que se defende é o acesso à igreja do Mosteiro de Alcobaça. -----

-----O Deputado Intermunicipal Raul Duarte referiu achar graça ao documento, não no sentido 

pejorativo, mas sobretudo no sentido cultural, social e histórico. Informou que os Monges de Cister 

se instalaram em 1153 e em 1220 fizeram a primeira construção, que é a que não corresponde ao 

original, ela foi sendo reconstruída ao longo dos séculos, misturando vários estilos e criou-se uma 

obra de arte de tal forma importante que, para além de acolher o que é o verdadeiro e supremo amor 

do nosso país, não a ficção do William Shakespeare, mas a verdadeira ficção da realidade do amor 

entre Pedro e Inês, ali representada em túmulos que são legítimos, sobretudo marcas da divina arte 

daqueles que trabalharam a pedra, que construíram a história e que a escreveram, pedra a pedra, 

naquele Mosteiro. É de facto, Património da Humanidade, é a sétima Maravilha de Portugal e, 

quando vê um documento como o apresentado, tem que se rir, porque Alcobaça é, de certeza 

absoluta, muito mais importante que o simples documento apresentado, a discutir se se abre uma 

porta ou se fecha. Para quem conhece o Mosteiro, ele tem uma central e duas alas a norte e a sul, 

que ocupam um espaço equivalente a 32 hectares. Era a área que estava ao cuidado da Ordem de 

Cister, como senhorio e onde passaram gerações a realizar estudos de hidráulica, a terem as 

primeiras escolas dos chamados Estudos Gerais, que depois transitaram para a Universidade de 

Coimbra. A palavra “orar”, significa falar, falar com aquele que nos transcende, seja ele quem for, 

de que religião for, é saber falar em público e trazer a palavra e dela dar-lhe a dimensão necessária 

para que todos os corações fiquem cheios daquilo que é a alma daquelas pedras e do que elas 

representam. Por tudo isso, não pode admitir que alguém insulte aquele documento histórico pejado 

de factos, de testemunhos, de gentes, de ecos de cenários, de teatros, de jantares e até de fiéis, que 

ali se ajoelham para falar com a sua divindade. De facto, é um assunto de Alcobaça e é um assunto 

nacional, vir à Assembleia é um assunto menor, mas não será menor para os alcobacenses, que 
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saberão julgar, o facto do mesmo ter sido presente à Assembleia Intermunicipal. Tem a certeza que 

quando o souberem não vão aceitar de bom grado que a sua terra, o seu Mosteiro, cujas torres se 

ouvem tocar todos os dias, vão passar a badalar primeiro na OesteCIM, quando devem badalar 

também, mas serem discutidas em Alcobaça. Disse não querer dar lições de história e que ama o 

património do seu país e o Mosteiro de Alcobaça, passa horas a estudar e a ler nas pedras a história 

de Portugal, é dela que se orgulha, mais do que do seu Partido. Por isso, dirigiu-se ao deputado Rui 

Alexandre para lhe dizer que tinha pena que o documento não tivesse ido primeiro à Assembleia 

Municipal. Alcobaça não vai ficar satisfeita. A entrada pela ala norte, se calhar, dá hipótese aos que 

não sabem, que passam pelo claustro D. Pedro V, passam pelo claustro D. Dinis, passam pela Sala 

dos Reis e podem ir até à grande nave, que tem 106 metros, olhar, orar e falar com os ecos que lhes 

dão a alma de serem portugueses. Por esse motivo, não lhe importa muito o documento, mas 

gostava que o mesmo tivesse sido discutido primeiro em Alcobaça, como havia toda a razão para o 

ser. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues respondeu ao deputado Rui Alexandre, 

relativamente à frase “quem sabe ler português, está aqui tudo”. Na sua opinião, o deputado não 

está correto e não acredita que passados 45 anos do 25 de Abril, ainda tenham na entrada do 

magnifico Mosteiro, a noção que terão que responder a uma pergunta para entrar. Considera que a 

Assembleia Intermunicipal do Oeste pode dizer as coisas por outras palavras. Quando o deputado 

disse que “a porta não cai”, quer dizer que não percebeu o que lhe quis dizer, nomeadamente, 

quando se referiu à questão das obras e se essas obras, que vão levar a cabo dentro do Mosteiro, 

fazem com que, a nível de segurança, a porta tenha que estar fechada. Essa questão é que é 

importante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Mário Gonçalves informou que, de acordo com o Plano Diretor 

do Mosteiro de Alcobaça, que foi apresentado, no dia 15 de fevereiro de 2019, vão realizar obras no 

Mosteiro. A primeira fase, que terminará no final do ano, será a alteração da entrada no Mosteiro, 

ou seja, da porta por onde se entra atualmente, que é uma porta lateral dentro da nave central. A 

entrada passará a ser feita diretamente do exterior. O que foi dito e o que acredita é que a Igreja 

continuará aberta ao culto. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Ademar Marques referiu que a questão da Moção não é se pode 

vir à Assembleia Intermunicipal sem ir à Assembleia Municipal, isso é obvio que sim. O que está 

em causa é terem o panorama completo do que está a ser discutido, pelo que recomendam que o 

assunto seja discutido na Assembleia Municipal e, em função dessa discussão e havendo razão para 

a Assembleia Intermunicipal tomar uma posição, que o faça nessa altura. Existem duas versões do 
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mesmo assunto, uma em que a porta será fechada e outra em que a entrada à Igreja não será 

encerrada, mesmo que se faça por outra entrada, pelo que deverão ter o panorama completo antes 

de votarem a Moção. Na sua opinião, caso se confirme o encerramento da entrada à Igreja e, tendo 

em conta a dimensão e importância do Mosteiro, a Assembleia deverá tomar uma posição, mas 

primeiro deverão conhecer o assunto. --------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Alexandre interveio para responder ao deputado Júlio 

Rodrigues para que o mesmo possa ficar esclarecido. A questão em causa é chegar um casal às 

portas da Igreja e estar lá um segurança a questionar para onde se dirigem, a senhora responde que 

vai orar e o senhor, simplesmente, que a vai acompanhar, ao que o segurança responde que o senhor 

não poderá entrar. É o que está previsto acontecer. E quando dizem que vão mudar a porta, isso 

apenas tem um fundamento, o de criar mais receitas, é um problema económico. Provavelmente até 

estão contra a posição do Ministério da Cultura, porque o que pretendem é salvaguardar o interesse 

de Alcobaça e de todo o turismo da Região Centro. Agora é uma questão de votarem, a favor, ou 

contra. A população de Alcobaça vai agradecer imenso quando souber o sentido de voto dos 

membros da presente Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues solicitou a palavra, enquanto membro da Mesa, 

por tratar-se de um assunto que interessa a todos os oestinos, mas especialmente, aos colegas de 

Alcobaça. Na sua opinião, a única coisa que está a criar desunião na Assembleia Intermunicipal é a 

forma como a proposta está colocada. A mesma deveria colocar o pressuposto, de não prejudicar os 

trabalhos em curso e assegurar a segurança para os utentes que visitam a Igreja, se estivesse dessa 

forma, a Assembleia solicitava que a porta continuasse aberta. --------------------------------------------

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

Salvaguarda do Interesse Económico e Turístico para a Região Centro”, apresentada pelo Partido 

Socialista, que foi aprovado por maioria, com 13 votos contra, 13 abstenções e 18 votos a favor.  ---

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Correia apresentou uma Declaração de Voto, que se 

transcreve: “O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça é o monumento mais importante da área 

territorial abrangida pela OESTECIM. É o único que, nesta área, está classificado como 

Património da Humanidade pela UNESCO e a sua relevância histórica, religiosa e cultural é 

indiscutível. É inquestionável a sua condição de pólo de atracção de turismo e gerador de riqueza 

para a cidade de Alcobaça, para a região e para o País. ---------------------------------------------------

-----A bancada do Partido Socialista (PS), baseando-se numa narrativa que esta Assembleia não 

sabe se corresponde à realidade ou à totalidade dos factos, decidiu trazer à discussão uma moção 

a exigir que a visita à igreja do Mosteiro de Alcobaça mantenha o seu carácter gratuito, 
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assumindo que assim deixará de ser durante as obras de restauro que estão em curso. ---------------

-----Da intervenção de vários membros desta Assembleia oriundos de Alcobaça, ficou claro que a 

leitura dos factos expressa no documento do PS está longe de ser unânime ou sequer consensual. --

-----A bancada do Partido Social Democrata (PSD), reconhecendo a relevância do assunto, 

entende que este deveria ser discutido primeiro na Assembleia Municipal de Alcobaça, o que não 

aconteceu. Sugerimos isso mesmo, antes de submeter a moção a votação, o que foi recusado pela 

bancada do PS.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Em segundo lugar, a tutela do Mosteiro de Alcobaça pertence à Direcção-Geral do Património 

Cultural (DGPC), tutelada pelo Governo. A decisão de passar a cobrar a entrada na igreja do 

Mosteiro de Alcobaça, a confirmar-se, só pode ter sido tomada pela DGPC, pelo que convém 

também perceber os argumentos desta entidade. Importa esclarecer nomeadamente se há razões de 

segurança subjacentes à decisão ou se houve efetivamente uma decisão de limitar o acesso. ---------

-----Pelos motivos atrás expostos, os elementos da bancada do PSD abstêm-se na votação da 

Moção.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 6 – PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE 

UM SISTEMA DE COROAS PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO OESTE ---------------------

-----O Deputado Intermunicipal Carlos Cunha interveio para acrescentar alguns pontos 

importantes à Recomendação que já foi lida. Com a Recomendação apresentada não estão a exigir 

ao Executivo Intermunicipal ou às Câmaras Municipais do Oeste, que envolvam mais dinheiro de 

fundos próprios para a questão, mas sim que possam exercer uma pressão política junto da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) e do Governo Central, para que o novo Programa de Apoio à 

Redução Tarifária (PART) possa ser alterado e sejam criadas coroas que suavizem a sua 

implementação, que foi feita à “régua e esquadro” e definida pelas linhas da AML. Saúdam a 

iniciativa da OesteCIM que já deu um passo nesse sentido, ao aplicar o PART à medida do Oeste, 

reduzindo 30% das carreiras intermunicipais que ligam o Oeste à AML e às outras CIM’s, que 

implementou o passe de 40,00 euros intermunicipal e o passe de 30,00 euros municipal dentro dos 

concelhos da OesteCIM. Pretendem que o Conselho Intermunicipal e todos os concelhos que o 

compõem façam pressão política junto do Governo para que se possa ir um pouco mais além, ou 

seja, criar o tal sistema de coroas, com o centro no concelho de Lisboa e que em função da distância 

o valor dos passes vá aumentando para que a diferença não seja tão abrupta e a pessoa que mora a 1 

ou 2 quilómetros da “fronteira”, tenha um aumento abrupto dos passes. Foi noticiado há uns dias 

que após a implementação do PART, vários munícipes de Torres Vedras e Sobral de Monte Agraço 

estavam a ir apanhar o autocarro ao concelho de Mafra para poderem usufruir dos passes mais 
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baratos. É um facto que faz com que os munícipes do Oeste tenham a tendência a fugir do Oeste. O 

Governo apresentou a medida para a AML, mas criou um problema para as CIM’s resolverem, a 

medida criada não teve um olhar global para gestão do território. Se nas carteiras das famílias, os 

passes têm um impacte significativo, ao final do ano, essas famílias vão optar por fugir a pagar 

preços mais altos, fugindo para os Municípios da AML. Mais uma vez reforçou que o que 

recomendam é que o Conselho Intermunicipal faça pressão política junto do Governo para que 

possa ser implementado o sistema de coroas que minimize os impactos da medida do Governo e 

saúdam a iniciativa do Conselho Intermunicipal com a redução dos 30%. -------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Nuno Inácio interveio para questionar o que é que mudaria na 

Região Oeste com a Recomendação, em relação ao que já acontece. O sistema de coroas serve para 

pagar de acordo com o afastamento em relação ao destino e, isso já acontece. A partir do momento 

em que saem da AML, ou seja, o habitante de Alenquer ou de Arruda dos Vinhos paga menos que o 

habitante de Torres Vedras ou Caldas da Rainha e menos ainda, que o da Nazaré. Não percebeu 

qual a diferenciação, se o objetivo claro é a diminuição dos valores, será o primeiro a subscrever, 

mas se a ideia é só protestar, isso é o que já acontece e a OesteCIM já assumiu uma 

comparticipação de 30% de desconto. Por outro lado, referiu que vive na zona sul da Região Oeste, 

mas sabe que nos concelhos de Alcobaça, Nazaré e Caldas da Rainha, também existe um 

movimento pendular muito forte para Leiria, ou até para Santarém e questionou como ficaria essa 

situação. A centralidade da Região não é toda a mesma, se para a zona sul da Região, Lisboa é, 

provavelmente, o destino mais escolhido, na zona norte da Região, já não se passa o mesmo. Se o 

proponente concorda com o principio da revisão de tarifários, não consegue perceber o principio da 

presente Recomendação, porque a mesma não vai alterar, no seu principio, o que já acontece, o 

pagar de acordo com a distância a que estão do destino a que querem chegar. ---------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Pedro Castelo referiu que a Bancada do CDS “vê com bons 

olhos” que a OesteCIM se envolva mais na questão, porque dos 30% que a OesteCIM vai 

comparticipar, devem recordar que a OesteCIM não está a dar mais do que o próprio Governo. Ao 

contrário do que se passa nos movimentos pendulares do sul do distrito de Lisboa, nomeadamente, 

de Setúbal para Lisboa, onde já existem acordos com a Fertagus, e com a CP, no Oeste ainda não 

têm sequer qualquer acordo protocolado com a CP. Considera que existe uma urgência e uma 

necessidade de virem a discutir esse assunto com uma maior envolvência da OesteCIM. Em relação 

às coroas é importante assumirem que a distância de Setúbal a Lisboa é ligeiramente superior da 

distância de Torres Vedras a Lisboa e os custos são manifestamente diferentes, o que causa 

desigualdades sociais enormes. Compreende que estão fora da AML e considera que devem viver, 
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sentir, afirmar, procurar, desenvolver o território do Oeste através de uma Comunidade 

Intermunicipal, que foi criada para o efeito, mas considera que a Comunidade Intermunicipal tem 

que fazer mais e lembrou que na sua primeira reunião no órgão, que ocorreu em dezembro de 2018, 

já se falou sobre o presente assunto e nada se sabia. Não se trata de uma critica, mas sim de uma 

sugestão, que faz ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal. Aproveitou para dar uma 

informação, que recebeu no presente dia, através da Câmara Municipal de Torres Vedras, em 

relação a algo que ainda está por definir, que tem a ver com a comparticipação dos passes da classe 

dos 4 aos 18 anos e, também, na questão dos sub-23 e teme que para o ano de 2019 o impacte 

financeiro possa estar comprometido através do IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes), 

pedindo esclarecimentos sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Carlos Cunha interveio para responder às questões feitas pela 

Bancada do PS. Os 30% que foram reduzidos aos passes do Oeste, foram conseguidos através de 

verbas atribuídas à OesteCIM e, o que não considera justo, é que uma medida que foi negociada 

unilateralmente, entre o Governo Central e a AML, implique que depois as outras CIM’s tenham 

que colocar verbas delas para ir atrás de um problema criado por outros. Esse é o problema base e 

quando se lançou a questão nunca ninguém falou nas restantes CIM’s e a OesteCIM deu um passo 

em frente e atribuiu um desconto de 30% de redução, fora os passes intermunicipais de 40,00 euros 

e os municipais de 30,00 euros. O que propõem é que a partir dos 40,00 euros, que é o que paga, 

por exemplo, quem vai de Vila Franca de Xira a Lisboa, seja atribuído o tal sistema de coroas, que 

crie passes intermunicipais face à distancia. Essa situação já existe, mas é regulada pela OesteCIM 

através dos concessionamentos a empresas privadas e o que pretendem é que a OesteCIM consiga 

reduzir esses passes ainda mais, sem recorrer ao seu dinheiro, daí a pressão que devem fazer junto 

do Governo para que corrija um problema que criou. Tal como foi referido na última reunião pelo 

Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal, como a Autoridade dos Transportes já não 

conseguia resolver a questão dos transportes, atirou o assunto para cima da OesteCIM e, com a 

questão dos passes sociais, aconteceu exatamente o mesmo. Criou-se um problema a nível central e 

atribui-se as culpas para cima das autarquias e, nesse caso para as CIM’s. Assim, pretendem dar 

força e um incentivo ao Conselho Intermunicipal, para que possa, em negociações bilaterais com a 

AML, mas sobretudo com o Governo Central, baixar os preços, criando uma zona intermédia dos 

valores dos passes sociais. Como conclusão referiu que, de momento, os Municípios podem criar 

veículos de minimização das discrepâncias entre concelhos, podem negociar com a OesteCIM a 

criação de carreiras diretas que permitam aos munícipes fazer um transbordo para conseguirem 

pagar os 40,00 euros nos Municípios à parte. Arruda dos Vinhos é um caso paradigmático, de 
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Arruda dos Vinhos para o concelho de Vila Franca de Xira, pode apanhar o autocarro em 

Calhandriz, mas prefere ir de carro até Alverca e entrar no comboio e pagar os 40,00 euros, o 

problema é que muitas pessoas, nomeadamente, os jovens, não têm carta de condução e têm que 

apanhar o autocarro em Arruda dos Vinhos e já não pagam apenas os 40,00 euros. Tirando o 

problema que a oferta de autocarros é indiscutível. Voltou a reiterar que estão a tentar incentivar a 

OesteCIM, daí quererem a unanimidade da Assembleia Intermunicipal para que Conselho 

Intermunicipal, possa pressionar o Governo Central nas negociações. ------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM interveio para partilhar com todos, 

de forma sumária, a negociação em torno da temática dos transportes.  Começou por relembrar o 

objetivo da medida, que não serve para reduzir o valor dos passes sociais ou aumentar o orçamento 

familiar, mas sim combater o congestionamento, a emissão de gases de efeito de estufa, a poluição 

atmosférica, o ruído, o consumo de energia e a exclusão social, ou seja, pretendiam retirar os carros 

das cidades. Tendo esse objetivo como princípio, a OesteCIM avaliou a Região, para tentar 

combater a questão e, teve como referência, o que Lisboa estava a fazer, decidiram dar o seu 

contributo aos oestinos. O mínimo que poderiam utilizar era 60% do valor que lhes atribuíram 

enquanto PART e decidiram utilizar a totalidade do valor, aproximadamente, cerca de um milhão e 

trezentos mil euros na redução tarifária para que houvessem menos carros a circular no Oeste. 

Definiram o valor de 30,00 euros para o passe municipal e 40,00 euros para o passe intermunicipal. 

Aperceberam-se que, ainda tinham margem financeira e decidiram atribuir 30% de desconto, não só 

aos que se deslocam em carreiras inter-regionais, para Leiria, Lezíria e AML, mas também para 

todos aqueles que vêm dessas zonas para o Oeste. A quantia referida não chegava para tudo e 

acrescentaram algum valor ao processo, cerca de cem mil euros. Infelizmente, foram confrontados 

com a situação dos passes 4-18 e do sub-23, em que o IMT mudou as regras e tiveram que 

acrescentar ainda mais valor ao processo, precisariam de mais quatrocentos mil euros para fazer 

face aos novos passes e não querendo que os jovens oestinos ficassem com as suas expetativas 

defraudadas, negociaram com os operadores, ficando cerca de duzentos mil euros para ónus do 

operador e outros duzentos mil do lado da OesteCIM. O valor já está em cerca de um milhão e 

oitocentos mil euros. Estão cientes do valor que têm que acrescentar, para além do valor de um 

milhão e trezentos mil euros, porque não estão só a utilizar o PART mas também dinheiro dos 

Municípios e concorda que se deverão sentar com o Governo para perceber a sua expetativa e saber 

com o que contar. O valor atribuído foi para nove meses e precisam de saber o que acontecerá em 

2020, bem como saber como ficará a situação dos passes 4-18 e do sub-23. Todas estas questões 

foram dirimidas com a AML e o Presidente Medina informou que se trata de uma questão inter-
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regional e que nada tem a ver com a AML mas sim com o Governo Central. A AML fez o seu 

projeto do processo e definiu os seus valores, tal como a OesteCIM, mas ainda não resolveram a 

questão do valor que cada região administrativa vizinha vai cooperar para os que entram em cada 

uma delas. O Oeste já está a cooperar com os 30% de desconto e estão a aguardar que essas regiões 

também cooperem. Existe ainda um longo caminho a ser percorrido, o Oeste já assumiu valores que 

estão para além do PART e terá que se sentar com o Governo Central para definir algumas questões 

em falta e poderem responde melhor aos Oestinos nas questões que dizem respeito a 2019, mas 

sobretudo, ao ano 2020. Seria muito desagradável chegarem à conclusão que terão que aumentar o 

valor dos passes, tendo em conta que o valor foi atribuído para nove e não doze meses e a questão 

dos passes 4-18 e do sub-23 ainda não se encontra resolvida. O que definiram em Conselho 

Intermunicipal foi feito em consciência e não querem andar a mexer nos passes, mas, efetivamente, 

se não tiverem uma resposta consensual irão ter que mexer nos valores e comunicar isso aos 

oestinos. Em relação à CP, informou que vão reunir na presente semana, para tentarem perceber 

como poderão interagir com eles. Trata-se de uma entidade que não é privada e tiveram que 

aguardar pela autorização do Estado para poder interagir com a mesma. ---------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que já passava das 24h00, 

pelo que colocou ao plenário a aprovação da continuação dos trabalhos até à uma hora, que foi 

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Raul Duarte referiu que Lisboa é cidade e o resto é paisagem. O 

Porto veio por acréscimo, para não se queixar e depois atiraram o problema para as CIM’s para 

resolverem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

sobre a implementação de um sistema de coroas para todos os Municípios do Oeste, apresentada 

pelo Partido Social Democrata, que foi aprovado por maioria, com 22 abstenções e 20 votos a 

favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 7 - PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

SAÚDE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio interveio para deixar claro que o que vão votar é 

a constituição da Comissão Permanente de Saúde, com a condição da Comissão Permanente de 

Líderes se realizar nos próximos 15 dias, para consensualizar a sua composição. -----------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu ser intenção da Mesa, reunir no 

final dos trabalhos com os Líderes dos Grupos Municipais, para em conjunto marcarem uma data, 

mas que pode ser difícil no prazo solicitado, porque estão agendadas muitas Assembleias 
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Municipais ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Ademar Marques informou que o PSD votará favoravelmente a 

criação da Comissão e exorta que se faça uma Assembleia temática sobre a saúde para lançar os 

trabalhos da Comissão. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação a Proposta de 

Constituição da Comissão Permanente de Saúde, que foi aprovado por unanimidade. -----------------

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

da Ata, que foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------

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

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

vinte e quatro horas e dez minutos do dia dezassete de abril de dois mil e dezanove, de que, para 

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