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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA TRINTA DE 

ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO  

 
-----Aos trinta dias, do mês de abril do ano dois mil e dezoito, 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 – Apresentação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Documentos de 

Prestação de Contas de 2017 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ----------------------------------

-----Ponto 3 – Apresentação, discussão e votação da Revisão orçamental nº 1 de 2018 da 

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

-----Ponto 4 – Apresentação, discussão e votação da Estrutura Orgânica e respetivo Mapa de 

Pessoal da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ------------------------------------------------------------

-----Ponto 5 – Apresentação, discussão e votação da alteração ao Regimento da Assembleia 

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

-----Ponto 6 – Informação escrita do Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM.-----------

-----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, Maria João Marçal da 

Graça, em substituição de Nuno Gonçalo da Cruz Inácio, Filipa Maria Ferreira da Costa Santos, Rui 

Jorge Vieira Neto, Maria Amélia Ferreira Caetano, António Carlos Lopes Bexiga, Daniela Solange 

Nunes da Silva, Paulo César da Silva Pinto, Carlos Miguel Boieiro Cunha, José Victor Ribeiro da 

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

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

de Oliveira Reis Pereira, Manuel Mendes Nunes, Rodrigo Neves Amaro, em substituição de Duarte 

Nuno Batista Ferreira, António Alberto de Carvalho Santos, 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, 



FL. 19 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 2/ 2018 Reunião de 30.04.2018 

 
João Carlos Marques Costa, 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 José Prudêncio, Nelson Laureano Oliveira Aniceto, Susana Maria 

Ribeiro das Neves e Vítor José dos Santos Fernandes. ------------------------------------------------------

-----Tiveram falta justificada os membros: Nuno Gonçalo da Cruz Inácio, João Carlos Barreiras Duarte, 

Duarte Nuno Batista Ferreira, Rui Luís Fernandes Corado, Rita João de Maya Gomes Sammer, Anabela 

Blanc Capinha Corado, Rui Leonel Abrantes Ferreira da Silva, Sónia Maria Cunha Ferreira de Almeida, 

José António do Vale Paulos e António Filipe Venâncio Querido. ----------------------------------------------

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

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

Arruda dos Vinhos, André Filipe dos Santos Matos Rijo, 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 de Peniche, Henrique 

Bertino Batista Antunes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, José 

Alberto Quintino e a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Maria Jesus 

Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----POSSE DOS MEMBROS QUE FALTARAM À TOMADA DE POSSE ----------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal chamou, para Tomar Posse, os 

membros da Assembleia Intermunicipal que não haviam estado presentes na reunião de dia quinze de 

dezembro, sendo eles, a Sra. Liliana Batista de Sousa, o Sr. Raul José Afonso Duarte, o Sr. Rui 

Manuel Dias Alexandre, o Sr. António Filipe Venâncio Querido (que não tomou posse por não se 

encontrar presente), a Sra. Maria Amélia Ferreira Caetano, o Sr. Nelson Cordeiro Garcia Rosa, o Sr. 

Manuel Mendes Nunes, o Sr. Ademar Vala Marques e o Sr. Jorge Augusto Farto Faria de Sousa. --------

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 1 da 

última reunião, realizada no dia 15 de dezembro de 2017, se encontrava na Mesa para discussão. 

Não se registando intervenções a Ata foi posta à votação. --------------------------------------------------

-----Posta à votação, a Ata foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------

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

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

seguintes documentos: --------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Documento 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email datado de dia 18/12/2017, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM, com o convite para a Tomada de Posse do Secretariado Executivo Intermunicipal; ------- 

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

-----Ofício datado de dia 28/12/2017, dirigido ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da 

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

15/12/2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 28/12/2017, dirigido à família do Senhor Alberto Avelino, a informar do 

Voto de Pesar, aprovado em sua Homenagem, na reunião de dia 15/12/2017;----------------------------

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

-----Email datado de dia 28/03/2018, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM, a comunicar que foi paga a Assembleia Intermunicipal realizada no dia 15 de dezembro 

de 2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 04/04/2018, 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 30/04/2018; ---------------------------------------------------------------

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

-----Ofício Circular datado de dia 20/04/2018, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da 

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

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

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a ler a correspondência 

recebida pela Mesa, tendo os documentos sido rubricados e ficando arquivados em pasta própria, 

anexa ao livro de Atas. Para além das justificações de faltas supra mencionadas a Mesa recebeu 

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

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Alcobaça, datado de dia 29/12/2017, com a listagem dos 

eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM;----------------------------------------------------- 

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

-----Email da membro Maria Eugénia Correia de Sousa, datado de dia 07/03/2018, a informar quais 

os líderes de Bancada do PSD na Assembleia Intermunicipal da OesteCIM;-----------------------------
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-----Documento 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício do membro Pedro Alexandre da Silva Dias Ferreira, datado de 16/04/2018, com um 

pedido de suspensão de mandato pelo período de 12 meses e pedido de substituição pelo membro a 

seguir na ordem da respetiva lista eleita pela Assembleia Municipal da Lourinhã. ----------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Mesa da 

Assembleia Intermunicipal reuniu, no dia 14 de março, com os Líderes de Bancada com vista à 

preparação das alterações ao regimento da Assembleia Intermunicipal e com vista ao eventual 

interesse na adesão das Assembleias Municipais do Oeste à Associação Nacional de Assembleias 

Municipais. O interesse na adesão não foi consensual, razão pela qual, a Mesa entendeu não haver 

necessidade de reunir na OesteCIM com alguns dos órgãos sociais dessa Associação. -----------------

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

-----O Senhor Carlos Marques interveio para colocar uma questão ao Senhor Presidente do 

Conselho Intermunicipal relativamente à Linha do Oeste. Na última reunião da Assembleia, o 

Senhor Presidente informou que estava agendada para o mês de janeiro uma reunião com o Senhor 

Secretário de Estado, Guilherme de Oliveira Martins, pelo que gostava de saber se existem 

informações adicionais sobre o assunto. A recuperação da Linha do Oeste é uma matéria 

consensual entre todos. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Raúl Duarte interveio para perguntar qual a utilidade da Assembleia 

Intermunicipal, referindo que são feitos regulamentos, são realizadas duas reuniões por ano, que lhe 

fazem lembrar as da coletividade do seu bairro, realizam uma reunião até novembro para aprovação 

do Plano e Orçamento e outra em abril, para aprovação do Relatório de Contas. Têm obrigação de 

fazer mais, até porque a ideia da criação da Assembleia tem a ver com um pequeno Parlamento, 

onde se discutem as ideias, onde os conselhos fornecem as informações e onde têm que emitir 

opiniões. Espera que a nova legislação que está para sair mude a forma como se tem trabalhado. 

Por fim, referiu, que há uma coisa que não faz sentido, é serem um grupo de amigos, embora tenha 

todo o prazer de se juntar a todos pelo bem do Oeste, é preciso criar argumentos, raízes, mesmo 

tendo em conta a diversidade existente e todas as contrariedades que têm. Não acredita que seja em 

duas reuniões por ano que se consiga isso, embora seja essa a imposição legal. Na realidade, 

deviam criar um órgão que trabalhe e que se afirme pela positiva, sendo até um exemplo para outras 

Comunidades onde, certamente, se passará o mesmo. -------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM esclareceu que em relação  

à Linha do Oeste, não estava agendada uma reunião em janeiro, mas sim pedida uma reunião com o 

Senhor Secretário de Estado. A mesma ainda não foi marcada, apesar das insistências feitas. 
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Referiu ter tido oportunidade de falar com o Senhor Secretário de Estado numa outra circunstância, 

onde lhe foi dito que, efetivamente, há um ligeiro atraso em relação ao que estava previsto e que 

estão a elaborar um Estudo de Impacto Ambiental. Informou que a situação está orientada para 

procederem à requalificação da Linha do Oeste, a única questão é temporal, os prazos não foram 

cumpridos tendo em conta que até ao final de 2017 contavam apresentar o projeto, o que não 

ocorreu pelo facto de ainda estarem a fazer o Estudo. O projeto é para ser executado. -----------------

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para apresentar uma proposta ou sugestão, para que a 

Assembleia Intermunicipal possa realizar uma sessão, pública ou não, para discussão do Estudo de 

Impacto Ambiental da Linha do Oeste, que está de momento, em discussão pública. Era importante 

o Estudo ter opiniões e sugestões que pudessem melhorar, ou não, o documento. -----------------------

-----O Senhor José Amador referiu estarem de pleno acordo com a proposta apresentada pelo 

Partido Socialista, porque a Linha do Oeste é demasiado problemática e merece uma reflexão muito 

profunda. Seguidamente apresentou uma pequena Saudação ao 1º de Maio, que leu e se transcreve: 

-----“Passados 132 anos sobre os massacres de Chicago que estiveram na origem do 1º de Maio, 

os trabalhadores de todo o mundo continuam a lutar pela sua emancipação, contra a exploração e 

por melhores condições de vida e de trabalho. ---------------------------------------------------------------

-----Em Portugal, passados 44 anos do 1º de Maio em liberdade apelamos para que seja uma 

grande jornada de luta de todos os trabalhadores e do povo, por um Portugal desenvolvido e 

soberano.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Eugénia Correia referiu que o Grupo do PSD também concorda com a realização 

da referida sessão, no sentido de perceberem melhor o Estudo que está a ser realizado. ---------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que a discussão 

pública do Estudo já terminou. Poderão reunir para discutir o assunto, mas não irão trazer mais 

valor acrescentado à discussão pública, que encerrou no final do mês de março. ------------------------

-----O Senhor Rui Soares referiu ter ficado satisfeito por o Estudo já ter terminado porque 

demonstra que a situação está a avançar, contudo tem pena que antecipadamente não lhes tenha 

sido permitido participar no melhoramento do documento. -------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio na qualidade de oestino para sugerir que a Assembleia 

Intermunicipal elabore uma moção de agradecimento e regozijo pela atuação do Caldas Sport 

Clube, que promoveram o nome das Caldas da Rainha e do Oeste pelo resto do país. ------------------

-----O Senhor Alberto Pereira agradeceu a proposta de Voto de Louvor. Os caldenses estão muito 

orgulhosos pelo feito inédito na história do Caldas e quase inédito ao nível do país. Caldas da 

Rainha sente-se cada vez mais elevada numa área em que sempre apostou e que mostra aquilo que 
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sabe fazer. O Caldas Sport Clube é centenário e ao fim de tantos anos conseguiu uma proeza que 

não está ao alcance de toda a gente. Como caldense agradece e pede que aceitem o Voto de Louvor. 

-----O Senhor Rui Prudêncio informou que o Partido Socialista irá votar massivamente no Voto 

de Louvor ao Caldas Sport Clube, sobretudo por terem levado o nome do Oeste pelo país fora e 

pelo mérito que tiveram. Estão de parabéns. ------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Daniel Meco referiu que, sendo da Nazaré não pode deixar de intervir e dizer que o 

seu concelho também está de parabéns. A Nazaré levou ao mundo a maior onda do mundo. Sugere 

que a Assembleia também se regozije pelo facto da Nazaré, todos os anos e, principalmente, nos 

últimos quatro, ter levado o nome da Nazaré, do Oeste e de Portugal ao mundo inteiro. ---------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal sugeriu que se preparem dois 

documentos simples para poderem aprovar os dois Votos. --------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou ter dado entrada na 

Mesa uma proposta de Voto de Louvor, apresentada pelo membro Alberto Pereira, do Partido 

Social Democrata, na sequência da sugestão feita pelo Secretário da Mesa, que leu e se transcreve: 

“A Assembleia Intermunicipal do Oeste vem apresentar ao Caldas Sport Clube, uma entidade 

centenária, um Voto de Louvor pelo extraordinário percurso feito na Taça de Portugal desta época 

desportiva, atingindo as meias finais da competição, num feito quase inédito”. No final da leitura e 

a pedido dos membros foi retirado o “quase” inédito, terminando o Voto de Louvor em “feito 

inédito”. Em caso de ser aprovado o mesmo será comunicado à Direção do Clube. --------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação o Voto de 

Louvor ao Caldas Sport Clube, apresentado pelo membro Alberto Pereira, do Partido Social 

Democrata, que foi aprovado por unanimidade. A votação foi seguida de uma salva de palmas. -----

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou ter dado entrada na 

Mesa uma proposta de Voto de Louvor, apresentada pelo membro Daniel Meco, do Partido 

Socialista, que leu e se transcreve: “A Assembleia Intermunicipal do Oeste vem desta maneira 

atribuir à Câmara Municipal da Nazaré um Voto de Louvor pelo empenho e dedicação que tem 

dedicado aos eventos de Ondas Gigantes que tem levado por todo o mundo, Portugal e a Região 

Oeste.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação o Voto de 

Louvor apresentado pelo membro Daniel Meco, do Partido Socialista, que foi aprovado por 

unanimidade. A votação foi seguida de uma salva de palmas. ----------------------------------------------

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

-----PONTO 1 -  INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM referiu que tendo em conta 

a introdução, na Ordem de Trabalhos, do último ponto destinado à apresentação de uma Informação 

Escrita, remeteria para essa altura qualquer informação adicional ou esclarecimento. ------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu que a Mesa também já 

deu as informações necessárias no início da reunião e questionou se algum dos membros tinha 

alguma informação a prestar. ------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Raúl Duarte interveio para questionar o que é o Plano Intermunicipal de Adaptação 

às Alterações Climáticas do Oeste. Sabe-se que, no momento, existe um desvio acentuado de mais 

de um grau, da corrente do Golfo, existe um aquecimento global resultante de diversas ações, os 

incêndios ocorridos trouxeram mais problemas ao ambiente, sobretudo na questão da 

evapotranspiração, ou seja, a quantidade de água lançada para a atmosfera e também na rarefação 

da própria atmosfera. Tudo está em alteração, razão pela qual questionou o que é o Plano e quais as 

medidas a adotar. Aproveitou para fazer uma pequena correção de português, referindo que são 

climatéricas e não alterações climáticas. Seguidamente, questionou se o país tem em atenção os 

Estudos de Impacto Ambiental que vão sendo realizados. Por fim, deixou a menção mais 

importante, “a água lava tudo mas é incapaz de se lavar a si própria”, pelo que quando se fala em 

água, têm que ter cuidado, quando falam em ar, têm que ter cuidado, quando falam em terra, têm 

que ter cuidado e quando falam em mar, têm que ter cuidado. Se não tiverem em atenção todos os 

ecossistemas, poderão ter a certeza que estão a traçar, a breves passos, o fim do planeta. Esse 

assunto é o mais importante, motivo pelo qual quer saber quais as medidas do referido Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Oeste. ------------------------------------------

-----O Senhor Luís Campos Silva interveio para questionar o Senhor Presidente do Conselho 

Intermunicipal relativamente ao programa de mobilidade urbana. O programa dividiu os 

Municípios em dois tipos, grande e pequena dimensão, gostava de saber como é que foi feita essa 

distinção e saber porque é que os Municípios de grande dimensão já têm o programa em ação e os 

de pequena dimensão ainda não. --------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM interveio para dar resposta 

às questões colocadas. No que diz respeito à primeira questão, informou que o Plano Intermunicipal 

de Adaptação às Alterações Climáticas do Oeste resulta de um aviso que foi aberto pelo Estado 

Central, pelo PO SEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) 

e a designação é o que consta no próprio aviso de abertura. A OesteCIM realizou um concurso 
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público para elaboração do Plano, no qual ganhou o Instituto Geográfico de Ordenamento do 

Território e a Universidade de Lisboa, que irão desenvolver um Estudo para a Região Oeste sobre a 

problemática das alterações climáticas. Ainda não tem recomendações ou conclusões para 

apresentar porque o processo de adjudicação foi concluído há pouco tempo. Em relação à segunda 

questão, o que existe relativamente à mobilidade é o PAMUS - Plano de Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável da OesteCIM. Para os Municípios de maior dimensão, existe o PEDU- Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano e para os Municípios de menor dimensão, existe o PARU - 

Plano de Ação e Reabilitação Urbana. A distinção existente foi definida pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, com base no número de habitantes das sedes 

de concelho, até porque os projetos de mobilidade aprovados incidirão apenas nas sedes de 

concelho, salvo raras exceções. Em relação à abertura dos avisos, efetivamente apenas abriram os 

avisos para os PEDU. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017 DA COMUNIDADE 

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

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

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

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

está claro e que se trata de um documento essencialmente técnico. É uma prestação de contas que 

espelha as opções que foram tomadas. As contas foram auditadas, existindo o documento da 

Certificação Legal das Contas apresentado sem ênfases ou reservas. Estão satisfeitos com o 

resultado liquido positivo, de trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois euros e 

cinquenta e nove cêntimos, de onde resultam também setecentos e seis e oitocentos e noventa e dois 

mil euros de saldo orçamental da conta de gerência para ser transferido para o orçamento de 2018. 

O documento está equilibrado e foi aprovado de forma unânime pelo Conselho Intermunicipal da 

OesteCIM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Ademar Marques interveio para informar que o PSD irá votar a favoravelmente o 

Relatório apresentado.  Destacou que, face à dificuldade de acesso aos fundos comunitários, existe 

uma execução positiva, ainda que se tenha reduzido a execução da despesa mesmo quando a receita 

aumentou em quase 20%. Fazem votos que com as alterações orgânicas na OesteCIM e que com o 

reforço dos meios, seja possível melhorarem a execução no ano de 2018. --------------------------------

-----O Senhor Rui Alexandre interveio para apresentar uma proposta que, de certo modo vai de 

encontro a algumas das anteriores intervenções e contribui para valorização do papel da 
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Assembleia. Em nome da Bancada do PSD, e no que se refere ao projeto do Regime Jurídico do 

Serviço Público de Transportes e Passageiros, no qual é referido que a OesteCIM está a preparar 

um estudo de Rede a lançar a concurso, propõem que esse Estudo de Rede quando estiver 

concluído seja apresentado à Assembleia Intermunicipal para conhecimento e possível debate. 

Dessa forma poderão dar contributos positivos naquilo que é estratégico para o Oeste e que é uma 

nova competência das Comunidades Intermunicipais.  Consideram que os membros da Assembleia 

têm todas as competências para dar “inputs” e ajudas ao Conselho Intermunicipal, para que a rede 

lançada a concurso seja o mais abrangente e correta possível. ----------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio dirigiu-se aos colaboradores da OesteCIM pelo esforço 

desempenhado na construção do Relatório, que é de fácil leitura e entendimento. Quando estão 

perante uma organização que tem a obrigação de gerir bem os fundos que são de todos, são 

dinheiros públicos e que o consegue refletir nas suas contas, é sempre um facto de louvar, de dar os 

parabéns e dizer que estão no bom caminho. No próximo ano, com acesso ao que serão 

provavelmente os últimos financiamentos do 2020 e com a continuação da boa gestão, fazem votos 

que a OesteCIM consiga implementar os projetos que foram apresentados e aprovados no 

orçamento para 2018. Da parte da Bancada do PS, o voto é favorável para a aprovação do Relatório 

apresentado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Amador interveio para informar que, da parte da Bancada da CDU, também 

consideram que o Relatório está muito bem feito e apresenta um resultado positivo.  O Relatório vai 

merecer o voto favorável. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM interveio para esclarecer, 

no que diz respeito aos transportes, que não se trata de uma competência da OesteCIM, mas sim 

dos Municípios, que lhe delegaram essa competência de acompanhar o processo da rede de 

transportes. É um processo complexo e uma questão com a qual ainda não estão habituados a lidar, 

sempre foi uma competência do IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes). Já tiveram 

formação e muitas reuniões com o IMT, porque não basta passar a competência, querem aprender 

para poderem melhorar o serviço aos munícipes. É natural que ainda haja algum “delay” na 

apresentação da Rede porque ainda estão a aprender e é um processo com muitas variáveis e muita 

interação com outras zonas para além do Oeste. Para além disso trata-se de um processo com custos 

muito elevados, o que implica que haja muita cautela. São das CIM’s em que o processo dos 

transportes está mais adiantado. Quando tiverem mais informação a mesma será disponibilizada 

para que todos possam tomar conhecimento. ------------------------------------------------------------------

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

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

Prestação de Contas de 2017 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por 

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

-----PONTO 3 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA REVISÃO 

ORÇAMENTAL Nº 1 DE 2018 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE --------

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM esclareceu que a 

Informação escrita disponibilizada tem um erro nas datas do terceiro parágrafo, onde está escrito 

“prestação de contas de 2016” deverá ler-se “prestação de contas de 2017” e onde está escrito 

“orçamento de 2017”, deverá ler-se “orçamento de 2018”. A informação já tinha sido retificada no 

Conselho Intermunicipal, mas acabou por não ser devidamente corrigida. A presente modificação 

orçamental tem como principal caraterística a inclusão do saldo da gerência anterior, pelo 

encerramento do exercício de 2017. Com a inclusão do saldo orçamental total da gerência anterior 

no orçamento de 2018 será possível desenvolver novos projetos e atividades. ---------------------------

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

Conselho Intermunicipal à discussão e não se registando intervenções, colocou a proposta a 

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

-----Ponto 3 – Apresentação, discussão e votação da Revisão orçamental nº 1 de 2018 da 

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

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

ORGÂNICA E RESPETIVO MAPA DE PESSOAL DA COMUNIDADE 

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

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

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

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

apresentado também tem uma ressalva. Depois de elaborado o documento, repararam que a 

Assembleia Intermunicipal não deveria fazer parte do organograma da OesteCIM. A Assembleia 

Intermunicipal é um órgão deliberativo e o organograma deve começar com o Conselho 

Intermunicipal. Da forma como está apresentado implica que a Assembleia pudesse ter influência 

nas Divisões apresentadas. Ou se coloca a Assembleia Intermunicipal, enquanto órgão deliberativo, 

ao lado do Conselho Intermunicipal, ou se retira. Relativamente à nova estrutura orgânica, explicou 
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que quando o novo Secretariado Executivo tomou posse, foi-lhe lançado o desafio de perceberem a 

dinâmica das Divisões existentes e analisarem o organograma em vigor. Chegaram à conclusão que 

havia um desequilíbrio no organograma anterior, em que uma Divisão desenvolvia quase todos os 

projetos da OesteCIM. Nesse sentido e, considerando igualmente, a eventual descentralização e as 

novas competências, criaram uma nova Divisão, para fazer face à forte aposta da OesteCIM na 

questão do “Espaço Empresa” e na parte mais empresarial da CIM, de acompanhamento e 

prestação de apoio aos empresários da Região. A nova estrutura orgânica também se prendeu com a 

necessidade de criarem um novo Gabinete Intermunicipal de Proteção Civil e Técnico Florestal 

porque vão ter uma equipa de sapadores técnico florestais e precisavam de os integrar no 

organograma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Soares referiu que deveria ser feita uma análise por parte de um Jurista 

relativamente ao Organograma. Em qualquer sociedade, seja ela cooperativa associativa ou outra 

existem sempre órgãos deliberativos, executivos e consultivos. Não está bem documentado ou 

esclarecido para poder analisar e votar em conformidade com o que está a ser proposto. Na sua 

opinião, a Assembleia Intermunicipal, enquanto órgão deliberativo, deve fazer parte da composição 

e não da forma como o Senhor Presidente do Conselho entende. Precisa de uma explicação sobre o 

assunto para poder votar em conformidade. Se a proposta for a votação da forma como está e sem 

se sentir elucidado, vai ausentar-se da sala no momento da votação. --------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio referiu que o que é proposto no Ponto 4 é a alteração orgânica da 

OesteCIM. O Conselho Intermunicipal não tem competência sobre a Assembleia Intermunicipal, 

pelo que a proposta apresentada diz respeito à alteração orgânica da parte executiva da OesteCIM, 

sendo apenas essa parte que deverá constar no organograma, porque não vão fazer nenhuma 

alteração orgânica à Assembleia Intermunicipal. A proposta do Senhor Presidente do Conselho 

Intermunicipal, de retirar a Assembleia Intermunicipal do Organograma faz todo o sentido tendo 

em consideração a proposta que lhes foi apresentada. O que deverão debater diz respeito à divisão 

orgânica e saber se estão de acordo com ela. O Fluxograma apresentado é muito comum nos meios 

empresariais e na maneira como está apresentado parece que a Assembleia Intermunicipal é o órgão 

executivo. Mas a OesteCIM não é uma empresa, tem um órgão deliberativo e um órgão executivo. 

Na sua opinião o que lhes é proposto é analisarem o organograma a partir do Conselho 

Intermunicipal, pelo que concordam em que seja retirada a Assembleia Intermunicipal do 

fluxograma e possam continuar a discutir a proposta apresentada, que é a proposta da divisão 

orgânica da área executiva da OesteCIM. ---------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Ademar Marques referiu que estão a debater um preciosismo, mas respondendo o 
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Conselho Intermunicipal à Assembleia, que aprova os documentos propostos pelo Conselho não 

existe mal em manter o organograma como está. O que está atualmente no site da OesteCIM é essa 

orgânica e não vê mal em manter a Assembleia Intermunicipal no Organograma, conscientes de que 

não estão a alterar as competências da Assembleia, até porque as mesmas são determinadas por Lei. 

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que quando 

desenharam o novo organograma colocaram desde logo a Assembleia Intermunicipal no topo 

porque lhes pareceu fazer sentido. Na realidade, o Conselho Intermunicipal concorda com o que os 

membros decidirem quanto à retirada ou não da Assembleia Intermunicipal do organograma, desde 

que sejam cumpridos os requisitos legais. --------------------------------------------------------------------- 

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

José Fanha Vieira, Assessor Jurídico da OesteCIM. ---------------------------------------------------------

-----O Senhor José Fanha Vieira interveio para esclarecer que o facto da Assembleia 

Intermunicipal estar no topo do Organograma da OesteCIM é irrelevante porque o que interessa 

para a atual discussão são as unidades apresentadas a baixo do Conselho Intermunicipal da 

OesteCIM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM concluiu que face ao 

entendimento apresentado, mantém a Assembleia Intermunicipal no organograma. --------------------

-----A Senhora Eugénia Correia interveio para perguntar ao Conselho Intermunicipal se pensam 

reforçar a equipa com mais pessoal, tendo em conta o aumento das unidades orgânicas e a futura 

delegação de competências. Referiu, também, que irão votar favoravelmente o Mapa de Pessoal. ---

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que no 

organograma aparecem quatro Divisões, mas apenas se acrescentou uma, porque a Estrutura 

Técnica de Apoio foi transformada em Divisão, tratou-se apenas de uma substituição de 

nomenclatura. Foi apenas acrescentada uma nova Divisão e o que pretendem fazer, é gerir o pessoal 

existente e distribuí-lo pelas quatro Divisões existentes. Admite, contudo, que poderão vir a 

contratar mais três pessoas para reforçar a equipa. -----------------------------------------------------------

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

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

-----Ponto 4 – Apresentação, discussão e votação da Estrutura Orgânica e respetivo Mapa de 

Pessoal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovada por unanimidade. ----------------------

-----PONTO 5 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO OESTE ----------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que o presente Ponto 

iria ser retirado da Ordem de Trabalhos, tendo assumido as responsabilidades e pedido desculpa aos 

membros da Assembleia. Explicou que no dia catorze de março do presente ano, foi realizada uma 

reunião com os líderes de Bancada, na qual foi discutida e preparada uma proposta de alteração ao 

Regimento. O membro Rui Prudêncio, Líder de Bandada do PS, foi incumbido de redigir o 

documento final e de o enviar ao Presidente da Mesa. O documento foi-lhe enviado e depois, a seu 

pedido, foi remetido aos membros da Mesa e líderes de Bancada para apreciação final. 

Posteriormente, o documento foi remetido aos serviços da OesteCIM para inclusão nos documentos 

da presente Assembleia. Nessa altura, foi verificado pelos serviços jurídicos, nomeadamente, pelo 

Dr. Fanha Vieira, que havia um problema no que diz respeito à alínea b) do artigo 21º, que previa o 

pagamento de ajudas de custo aos membros da Assembleia, o que de acordo com diversos 

entendimentos não é legal. Como tal, entendeu-se que deveria ser retirada essa alínea e, 

consequentemente, alterada a proposta a ser distribuída a todos os membros da Assembleia. A Dra. 

Helena Abreu enviou um email a perguntar se poderia fazer a referida correção ao documento, mas 

nunca recebeu a minha resposta. O email que redigi não foi enviado, tendo ficado nos rascunhos. A 

Dra. Helena Abreu não recebeu a sua resposta e o documento não foi previamente distribuído aos 

membros da Assembleia dentro do prazo legal. Pediu desculpa aos membros da Assembleia e 

assumiu as responsabilidades por o documento de alteração ao Regimento da Assembleia 

Intermunicipal não ter sido distribuído atempadamente. Essa foi a razão do documento ter sido 

distribuído no início da presente reunião. Poderão apresentar propostas de alteração ou sugestões ao 

documento que apenas será apresentado na próxima reunião. O Ponto será retirado da Ordem de 

Trabalhos, porque enquanto Presidente, não quer que os membros da Assembleia deixem de ter o 

tempo necessário para apreciarem as propostas e poderem acerca delas pronunciar-se com o tempo 

necessário para reflexão sobre as mesmas. --------------------------------------------------------------------

-----Ponto 5 – Apresentação, discussão e votação da alteração ao Regimento da Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi retirado da Ordem de Trabalhos. -------

-----PONTO 6 – INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DO CONSELHO 

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

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que até à data 

davam as informações oralmente e que a partir de agora resolveram dar as informações sobre a 

atividade da OesteCIM por escrito. A informação apresentada diz respeito ao período desde a 
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ultima reunião da Assembleia até à presente data. Apresentaram uma resenha daquilo que foi feito, 

acompanhado, iniciado e concluído por parte da OesteCIM. Foi o primeiro exercício feito a este 

nível, pelo que é natural que possa faltar alguma informação. Mostrou-se disponível para responder 

a qualquer questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio sugeriu que a informação apresentada fosse disponibilizada mais 

cedo para que tivessem mais tempo útil para a poderem analisar. Considera um bom método, o 

facto das Informações do Conselho Intermunicipal serem inseridas na Ordem de Trabalhos e 

estarem apresentadas de uma forma mais completa evitando os exercícios de memória que o Senhor 

Presidente do Conselho tinha que fazer em todas as reuniões para conseguir apresentar todos os 

eventos, projetos e atividades da OesteCIM, podendo esquecer-se de algum pormenor importante 

para os membros da Assembleia. Deve ser um método para continuar a seguir. -------------------------

-----O Senhor Raúl Duarte mostrou-se satisfeito com a apresentação escrita e referiu querer deixar 

três ideias que considera importantes. A primeira tem a ver com a Comissão, à qual pertence, de 

Proteção de Jovens e Crianças de Alcobaça. Na sua opinião é um assunto intermunicipal e seria 

importante terem o seu Selo Protetor e que houvesse uma grande intervenção da Comunidade 

Intermunicipal nesse campo. A segunda questão diz respeito aos cuidadores. Em Portugal estão a 

criar o cuidador informal para a Terceira Idade, mas estão a esquecer-se do cuidador informal para 

a Juventude, o que seria muito importante. A terceira questão tem a ver com o Cartão de Deputado 

Intermunicipal. Solicitou ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal, através do Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, que lhes seja facultado um Cartão. Faz toda a 

diferença para identificação dos membros da Assembleia. Por fim desejou a todos, 

independentemente da cor que representam, das filosofias que perfilham e dos credos que têm, um 

excelente Dia do Trabalhador. “Trabalhador é todo o homem que gasta as suas energias na 

utilização do fabrico de bens com utilidade para a sociedade”. -------------------------------------------

-----A Senhora Maria João Graça interveio para partilhar com todos a questão dos cuidadores 

informais. Para além daquilo que são as competências das Câmaras Municipais, existem algumas, 

nomeadamente a Câmara Municipal de Cascais, que introduziu o “Cuida Cascais”. No âmbito das 

novas competências, que as Câmaras Municipais poderão vir a ter e no âmbito das Comunidades 

Intermunicipais há que pensar na possibilidade de haver uma maior intervenção dos Municípios no 

apoio aos idosos. Não devem deixar apenas esse cuidado para os privados e para a Santa Casa da 

Misericórdia. Deve haver uma maior intervenção das Câmaras no sentido de facilitar, agilizar e 

melhorar o apoio aos idosos. -------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM reforçou a intervenção do 
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Deputado Raul Duarte, tendo referido ser muito importante ressalvar a questão do 1º de Maio 

porque, nomeadamente, os mais jovens não sabem a dificuldade que os mais velhos tiveram na 

conquista desse dia. É um dia importante para todos aqueles que trabalham e, a bem da democracia, 

é muito bom que o assunto esteja bem refletido na cabeça de cada um porque não se trata apenas de 

mais um feriado. Foi um feriado conquistado e muito importante para o povo português. Em 

relação à questão dos cuidadores poderão pensar, em termos de Comunidade Intermunicipal, que 

tipo de ação poderão desenvolver assim como na questão da CPCJ (Comissão de proteção de 

Crianças e Jovens). Na CPCJ é provavelmente mais difícil em termos jurídico-legais, mas é uma 

questão de estudarem o assunto. Os cuidadores é uma questão que poderão abordar no Conselho 

Intermunicipal, mas também não se podem esquecer que, de uma maneira geral, cada Câmara já 

apoia as várias instituições que existem no terreno para cuidar dos idosos. Já existe um cuidado 

com os idosos, que as Câmaras têm vindo a prestar através dos seus Gabinetes de Ação Social e 

através dos apoios financeiros dados às IPSS. Prestar apoio aos idosos, não é uma novidade para os 

Municípios. Desejou um excelente 1º de Maio a todos. -----------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio referiu que a melhor forma de comemorarem o 1º de Maio é 

promoverem o emprego e, nesse sentido, deu os parabéns à OesteCIM por ter inaugurado o Espaço 

Empresa. São a primeira CIM a assinar o Protocolo, que tem como objetivo criar empregos e é isso 

que se deve comemorar no dia do trabalhador, haver empregos. Deu os parabéns à OesteCIM pela 

realização do Protocolo e fez votos que o 1º de Maio seja um dia em que relembram todos aqueles, 

passados, presentes e futuros, que construíram e ajudaram a construir as freguesias, os municípios 

os concelhos, o nosso país e a nossa sociedade global. Viva o 1º de Maio. -------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que o Espaço 

Empresa não é só para a criação de emprego, mas também para criar uma interação com os 

empresários da Região. Sentem que os empresários estão muitas vezes dispersos na informação que 

é produzida em cada Município e o objetivo passa, também, por concentrar a informação dada em 

cada Município e caminhar no sentido da uniformização de procedimentos. Por fim, mencionou 

também a atribuição do 1º Lugar na categoria de “Best of Cities Communities & Culture” no Top 

100 dos Destinos Sustentáveis do Mundo. “O Oeste está a fazer um caminho importante na 

afirmação da própria Região e dificilmente nos irão conseguir retirar o galardão e a afirmação 

enquanto Região Oeste e Marca Oeste”. ----------------------------------------------------------------------

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

Minuta da Ata, que foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------

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

pelas vinte e duas horas e cinquenta minutos do dia trinta de abril de dois mil e dezoito, de que, 

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