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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA TREZE DE JUNHO DE 

DOIS MIL E CATORZE  

 
-----Aos treze dias, do mês de junho do ano dois mil e catorze, 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 – Nomeação do Revisor Oficial de Contas; ----------------------------------------------------

-----Ponto 3 – Discussão e Votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas 

consolidadas 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto 4 - Prorrogação do prazo de liquidação da sociedade PISOESTE – Parque de Inertes e 

Serviços do Oeste, EEIM, "em Liquidação"; ------------------------------------------------------------------  

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. José António da Costa Tomé (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 na Assembleia Intermunicipal, os seguintes membros: Pedro Mateus 

Guerra, Raul José Afonso Duarte, José Acácio Paulino Barbosa, António Filipe Venâncio Querido, 

Nuno Gonçalo da Cruz Inácio, Maria João Marçal da Graça, Rui Jorge Vieira Neto, em substituição 

de Maria Helena Pereira Nogueira Santo, José Manuel Fazendeiro Catarino, Fábio Miguel Romão 

Morgado, José Augusto Ferreira Almeida, Rui José Santos Silva, João Manuel Gomes Mendonça, 

em substituição de João Carlos Barreiras Duarte, Luís Francisco Campos Silva, José Vítor Ribeiro 

Silva, em substituição de Ricardo Manuel Silva Fernandes, Samuel Carvalho Gomes Monteiro da 

Silva, Joaquim Carlos Almeida Conde, Maria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa, Ricardo Jorge 

Augusto Nobre, em substituição de Ana Margarida Rodrigues Silva Lé, Pedro Gaspar Rodrigues, 

Manuel Mendes Nunes, Edgar Nunes Ximenes Henriques, Pedro Miguel de Oliveira Marques, José 

Manuel Dias Custódio, Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio, Jorge Augusto 

Farto Faria de Sousa, José António Ramalhal Lopes, Maria Celeste Ferreira Cardador, em 

substituição de José Cesário Marques Moreira, Valter José Lameiro Soares, em substituição de 

Luísa Maria Ricardo Alves, José Rodrigues Machado, Sílvia Maurício Correia, Anabela Braga 

Adónis, em substituição de Miguel Ângelo Pires Trindade Silvestre, João Carlos Marques Costa, 
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José António Leitão da Silva, José António Bombas Amador, Américo Araújo Gonçalves, Rui Luís 

Fernandes Corado, Cláudia Sofia Horta Ferreira, em substituição de Alberto Manuel Avelino, Luís 

Carlos Jordão de Sousa Lopes, Rui José Prudêncio, Secundino Campos de Oliveira, Susana Maria 

Ribeiro das Neves e João Alexandre Pires Bernardes.-------------------------------------------------------- 

-----Tiveram falta justificada os membros: Ricardo Manuel Silva Fernandes, Luisa Maria Ricardo 

Alves, Ana Margarida Rodrigues Silva Lé, José Cesário Marques Moreira, Tiago David Dias 

Anágua, António Manuel Caria dos Santos, Maria Helena Nogueira Santo, João Carlos Barreiras 

Duarte, Alberto Manuel Avelino, Miguel Ângelo Pires Trindade Silvestre, Rogério Manuel Dias 

Cação, Jorge Miguel Prieto Henriques (membro substituto), Alexandre Isaac (membro substituto). - 

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, José Manuel 

Gonçalves Vieira, a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, Maria de Fátima 

Gomes de Aguiar Moreira da Paz, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, 

Fernando Manuel Tinta Ferreira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, João Duarte 

Anastácio de Carvalho, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Walter Manuel Cavaleiro 

Chicharro, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Pedro José Barros Félix, o Sr. 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, Sérgio Paulo Campos Bogalho 

e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Manuel Soares Miguel. ------------ 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que falta tomar 

posse a membro Maria Helena Pereira Nogueira Santo, do Município de Alenquer, dando 

igualmente informação que a mesma não tomará posse no presente dia por não se encontrar 

presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

última reunião, realizada dia 11 de abril de 2014, se encontrava na Mesa para discussão. Não se 

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

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

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

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

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

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

-----Seis ofícios datados de 23/04/2014, dirigidos ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal da 

OesteCIM, a informar quais as deliberações tomadas na Assembleia Intermunicipal de dia 
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11/04/2014; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de 23/04/2014, dirigido à família de Eugénia Lima, com envio da Evocação 

realizada em sua homenagem na reunião de dia 11/04/2014; ----------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de 23/04/2014, dirigido à família de Anabela Martins Sá, com envio do Voto de 

Pesar, realizado em sua homenagem na reunião de dia 11/04/2014; --------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de 23/04/2014, dirigido ao Patriarcado de Lisboa, com envio do Voto de Pesar, 

realizado em homenagem do Cardeal Patriarca D. José da Cruz Policarpo, na reunião de dia 

11/04/2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Vinte e Quatro ofícios datados de 05/05/2014, dirigidos aos Srs. Presidentes das Câmaras e 

Assembleias Municipais da OesteCIM a informar o agendamento da reunião da Assembleia 

Intermunicipal para o dia 13 de junho de 2014; --------------------------------------------------------------- 

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

-----Doze ofícios datados de 13/05/2014, dirigidos aos Srs. Presidentes das Câmaras Municipais da 

OesteCIM a solicitar a divulgação do Edital da Assembleia Intermunicipal de dia 13/06/2014; ------  

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

-----Ofício Circular datado de dia 06/06/2014, dirigido aos Srs. Presidentes das Câmaras 

Municipais 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, ficando arquivados em pasta própria, 

anexa ao livro de Atas. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----Para além das justificações de faltas supramencionadas a Mesa recebeu ainda os seguintes 

documentos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício do Patriarcado de Lisboa, datado de dia 30/04/2014, a acusar a receção do Voto de Pesar 

em homenagem ao Cardeal Patriarca D. José da Cruz Policarpo; ------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 21/05/2014, com 
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envio da Moção: “Contra a Privatização da Empresa Geral do Fomento (EGF),SA pela Defesa do 

Serviço Público”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou os presentes de uma 

comunicação entregue na Mesa, na passada reunião, que por lapso não foi comunicada. Trata-se da 

Comunicação do Partido Social Democrata relativamente à constituição do seu Grupo 

Intermunicipal, que tem a seguinte composição: ------------------------------------------------------------- 

-----Presidente: José António Leitão da Silva ----------------------------------------------------------------- 

-----Vice-Presidente: Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes --------------------------------------------------- 

-----Vogais: Jorge Augusto Farto Faria de Sousa, Luís Francisco Campos Silva e Maria Eugénia 

Rodrigues Correia de Sousa. -------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que vão testar uma 

nova tecnologia de controlo dos tempos de cada um dos grupos intermunicipais. Vai permitir aos 

membros terem a noção exata do tempo que está a ser usado de acordo com a grelha estabelecida 

no Regimento da Assembleia. Solicitou alguma compreensão por parte dos membros da 

Assembleia, tendo em conta que o software será utilizado pela primeira vez. ---------------------------- 

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

-----O Senhor Edgar Ximenes interveio para apresentar uma Moção, decorrente de posições 

tomadas por diversas Assembleias Municipais, que tem a ver com o processo de privatização da 

EGF, Empresa Geral de Fomento, que leu e se transcreve: “Considerando que o estado e os 

municípios, ao longo dos últimos vinte anos, através de recursos próprios, de fundos comunitários 

e de empréstimos, concretizaram uma verdadeira revolução nos setores dos serviços de água, 

saneamento e de resíduos urbanos, traduzindo-se numa melhoria da qualidade de vida e da 

sustentabilidade ambiental; -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Considerando que a EGF, Empresa Geral de Fomento, é uma sub-holding do Grupo Águas de 

Portugal, detentora da maioria do capital da VALORSUL e de outras empresas congéneres, 

gerindo os resíduos produzidos por cerca de 60% da população do país; ------------------------------- 

-----Considerando que a procura crescente dos materiais reciclados enquanto matéria-prima, a 

valorização energética dos resíduos e o aproveitamento das respetivas escórias, a valorização 

orgânica dos resíduos biodegradáveis com o aproveitamento energético do biogás e a produção de 

composto passível de ser usado como fertilizante agrícola, são suscetíveis de gerar proveitos que 

poderiam reverter para os municípios aliviando-os do sufoco financeiro em que se encontram; ----- 

-----Considerando que o processo de privatização lançado pelo governo altera as condições e os 

pressupostos que estiveram na origem da adesão dos municípios, sendo-lhes vedada a 
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possibilidade de poderem adquirir mais participações necessárias para se tornarem detentores da 

maioria do capital; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Considerando que a forma como o governo central está a realizar o processo de privatização, 

desenvolvido à margem dos municípios e revelando uma total desconsideração para com estes, 

provocou uma batalha jurídica sem fim à vista e de que é exemplo a providência cautelar 

suspensiva interposta por vários municípios; ----------------------------------------------------------------- 

-----A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, hoje reunida em sessão 

ordinária nas Caldas da Rainha, manifesta a sua oposição ao processo de privatização em curso 

da EGF, Empresa Geral de Fomento, apelando ao governo para a sua anulação.”. -------------------

-----O Senhor Rui Silva interveio para relembrar que na última reunião tinha questionado os 

motivos do atraso na entrega dos equipamentos aos bombeiros, resultado de uma situação que não 

estava completamente corrigida e, na presente reunião, saudou os responsáveis pela Comunidade 

Intermunicipal pela entrega dos capacetes aos bombeiros, numa sessão realizada pouco depois da 

última reunião. Assumiu que foi feito um esforço por parte das Comunidades, independentemente 

da situação, relativamente ao pagamento da parte remanescente do IVA, estar ou não totalmente 

regularizada. Teve oportunidade de falar com diversos responsáveis das Associações de Bombeiros 

e todos se congratularam com a entrega do equipamento realizada na OesteCIM. Questionou se o 

restante equipamento poderá ser entregue num curto espaço de tempo, como forma de prevenir o 

que aconteceu no passado ano, que foi um ano fatídico para os bombeiros. ------------------------------

-----A Senhora Eugénia Correia interveio para saber quais as medidas tomadas no âmbito da 

proposta de criação do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal, aprovada na 

reunião de abril de 2014. Questionou sobre o ponto de situação do projeto da Rota dos Museus, 

porque consideram que o trabalho em rede tem uma importância fundamental para os Museus 

Municipais, principalmente, na época de crise em que se vive. Os Museus Municipais têm uma 

identidade própria e é necessário continuar a preservar a cultura e o património de cada concelho. A 

envolvência da Comunidade Intermunicipal do Oeste é fundamental para que a parte científica dos 

museus continue a ser uma realidade e não se trate os museus como um projeto qualquer. Sabe, 

igualmente, que foi criada uma Rota do Sagrado, um projeto muito interessante que a Comunidade 

Intermunicipal realizou e ao qual é necessário dar continuidade para que o Oeste seja um território 

competitivo. Só assim poderão desenvolver o projeto de turismo que ambicionam para a Região. Na 

sua opinião ambas as Rotas são de extrema importância para a promoção da Região Oeste. ----------

-----O Senhor Secundino Oliveira interveio para saber da possibilidade de constituição de uma 

Carta Educativa Intermunicipal. No âmbito das competências das Comunidades Intermunicipais 
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encontram-se previstos os planos, os programas e os projetos de investimento e desenvolvimento de 

interesse intermunicipal e nas atribuições da OesteCIM, cabe-lhe assegurar a articulação, em várias 

áreas, das atuações entre os Municípios e os serviços da administração central, nomeadamente na 

rede educativa e de formação profissional. Ao pesquisar no site da Comunidade Intermunicipal 

constatou que em 2007 foi adjudicada a elaboração da Carta Educativa do Oeste, mas como não 

encontrou o documento presume que não tenha sido concluída. O seu objetivo era sistematizar 

numa perspetiva regional, os principais elementos do diagnóstico das doze cartas educativas, 

sistematizar as principais propostas de intervenção na rede educativa, hierarquizando as 

intervenções sob o ponto de vista regional e identificar possíveis ações e projetos de âmbito 

intermunicipal, que procurassem articular intervenções, rentabilizando recursos. Se em 2007 era 

importante a realização da Carta, nos tempos que correm será ainda mais importante, atendendo à 

evolução do número de estudantes. Questionou qual o ponto de situação da referida Carta 

Educativa do Oeste, qual a estratégia que existe no âmbito da educação para a nova década e qual o 

papel das Comunidade Intermunicipais em matéria educativa para os próximos anos. -----------------

-----O Senhor Jorge Faria referiu que no passado dia onze de abril a Assembleia Intermunicipal, 

aprovou por unanimidade, uma proposta que visava a constituição do Conselho Intermunicipal de 

Juventude, decorrente da Lei nº 6/2012, de 10 de fevereiro. Pretendem reafirmar a importância da 

constituição dos Conselhos Intermunicipais de Juventude nos doze concelhos do Oeste. 

Questionaram o Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal relativamente ao ponto de situação da 

proposta aprovada na última reunião. Apelou aos Srs. Presidentes de Câmara presentes, para que 

possam encetar esforços para poderem constituir Conselhos Municipais de Juventude nos concelhos 

onde ainda não existem. A bancada do PPD-PSD quer ainda reafirmar a importância da 

requalificação da Linha do Oeste com alteração de traçado. O investimento, modernização e 

alteração de traçado é estratégico para a Região, para as pessoas e para as empresas, dando assim 

mais dinamismo quer ao transporte de mercadorias, quer ao transporte de passageiros. Assim, 

defendem a alteração de traçado com uma nova ligação à Linha do Norte, em Sacavém, através da 

Malveira, pelo Vale do Trancão, de modo, a transportar passageiros diretamente para Lisboa, 

aproximar a produção do Oeste aos principais portos de exportação e contribuir para o 

desenvolvimento do país através de uma Linha do Oeste, sustentável. ------------------------------------

-----O Senhor José Amador interveio para informar que a bancada da CDU está totalmente de 

acordo com a proposta de Moção apresentada relativamente ao processo de privatização da EGF e 

vai votar favoravelmente. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para manifestar, por parte do Partido Socialista, total 
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disponibilidade para votar favoravelmente a Moção apresentada contra a privatização da EGF. É 

um erro estratégico, inclusive do ponto de vista regional e nacional a forma que o Governo 

encontrou para privatizar a EGF e o Partido Socialista revê-se, claramente, na Moção apresentada. -

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal interveio para prestar os esclarecimentos 

solicitados. Em relação à Moção apresentada deu conhecimento aos presentes que a AMO Mais 

deliberou, por unanimidade, não vender a sua participação na Valorsul. Explicou que os Municípios 

não têm uma participação individualizada, mas sim reunida numa Associação específica que é a 

AMO Mais, que reúne os doze Municípios, mais Azambuja e Rio Maior. Em relação ao 

equipamento para os bombeiros informou que não será no verão de 2014 que irão conseguir 

entregar os restantes equipamentos. No último dia do mês de maio tiveram a confirmação que a 

OesteCIM não tem direito ao reembolso do IVA, mas estamos a diligenciar para que seja o 

Ministério a assumir essa responsabilidade. Independentemente desse fator os concursos estão a 

decorrer e neste momento a fazer-se reajustes nos preços base, uma vez que os primeiros preços 

indicados pelas entidades eram referentes a material que não era adequado. Entretanto o Ministério 

da Administração Interna já informou que assumiria o encargo do IVA, embora ainda não o tenha 

feito de forma escrita. Em relação ao Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal 

informou que ainda não se debruçaram sobre o assunto dada a urgência em resolver outras 

situações. Relativamente à Rota dos Museus, referiu ter sido uma boa ideia, que nunca se 

materializou. Em relação à Rota do Sagrado, existe trabalho feito, que consta no site da OesteCIM e 

é consultável diariamente. Em termos do turismo, têm reunido diversas vezes com o Turismo do 

Centro. No que diz respeito, à Carta Educativa Regional, a mesma foi adjudicada e reúne um 

conjunto de princípios de aplicação genérica tendo em conta as especificidades de cada concelho. 

As realidades e pretensões dos Municípios são distintas e terão que conjugar o que são as filosofias 

de implantação no território e desenvolvimento do território e do sistema educativo em função das 

vontades de cada um dos executivos. Já têm algumas novidades positivas mas não têm nenhum tipo 

de garantias, que possa haver uma linha de financiamento no próximo QREN, dedicada 

especificamente às escolas, sendo certo que já está definido que vai haver fundos para investir, a 

nível intermunicipal, em programas que levem ao não abandono escolar. São áreas novas, nas quais 

a maioria dos executivos não tem grande experiência, mas para o qual estão atentos. Em relação ao 

Conselho Intermunicipal para a Juventude, referiu que a Assembleia Intermunicipal aprovou uma 

recomendação e como tal, cada um, nos seus Municípios aceitará no tempo que considerar mais 

oportuno. Cada Município é livre de aceitar ou não a recomendação e caso aceite também é livre 

para a executar no tempo que entender oportuno. Em relação à Linha do Oeste informou que 
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tiveram numa reunião, com o Sr. Ministro Pires Lima e com o Secretário das Obras Públicas. Nessa 

reunião abordaram a questão da Linha do Oeste e do IC11, mas foi claro que estudar o novo traçado 

para o IC11 não estava “em cima da mesa”. Foram muito incisivos ao dizer que sabiam não haver 

condições financeiras para se construir um novo traçado, e insistimos que sem haver projeto e canal 

reservado, nunca haverá o novo traçado. Pediram ao Sr. Ministro que pusesse “a sua fábrica de 

projetos a trabalhar” no sentido de se estudar a viabilidade do traçado. Mas nem para estudar a 

viabilidade tiveram qualquer abertura por parte do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado. Da 

parte do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas foi dito ficou assente que com a eletrificação 

da Linha e com o novo material circulante vão reduzir para metade o tempo para chegar a Lisboa. 

Será o primeiro a bater palmas caso se consiga essa velocidade de circulação da Malveira para 

Lisboa. No que se refere ao IC11, referiram que inclusivamente as “Estradas de Portugal” têm um 

projeto feito, que parou com o Estudo de Impacto Ambiental numa parte do traçado, 

nomeadamente, numa parte que atravessa a Lourinhã. Também nesse projeto não obtiveram luz 

verde para avançar, no sentido de que a “Estradas de Portugal” pudesse pegar novamente no 

projeto, para que um dia em que houvesse disponibilidade financeira o pudessem realizar. Em 

termos da atividade da OesteCIM informou que têm estado muito empenhados com o próximo 

Quadro Comunitário de Apoio e a Estratégia 2020. Têm uma nova Presidente na CCDR Centro, 

que é uma pessoa muito próxima e muito conhecedora da Região Oeste o que lhes permite ter uma 

esperança de que as coisas se vão resolver mais rapidamente. Contudo o quadro de indecisão 

persiste em continuar, mas esperam que após o verão já tenham a noção qual o caminho a seguir. 

No que se refere à OesteSustentável, informou que a candidatura OesteLed, que visa a 

transformação de grande parte da iluminação pública dos Municípios em Led, ainda não foi 

aprovada. Receberam um parecer do POVT (Programa Operacional Temático da Valorização do 

Território), que ainda estão a analisar, mas têm que obedecer às regras impostas e avançar. No que 

se refere às Águas do Oeste/Águas de Portugal, os assuntos têm estado muito parados uma vez que 

decorre o processo de privatização da EGF que tem implicações em toda a rede. -----------------------

-----O Senhor José Leitão interveio para informar que concordam com a posição da AMO Mais 

em não ter vendido a sua posição. Têm muitas reservas em relação à privatização da EGF, tal como 

ela está a ser proposta. Em relação à Moção referiu existirem dois considerandos que lhes deixam 

muitas reservas. Um deles diz respeito aos proveitos que poderia gerar e reverter para os 

Municípios aliviando-os do sufoco financeiro em que se encontram. Esse assunto nunca foi 

questionado e têm dúvidas se essa será a melhor aplicação dos fundos que possam ser gerados por 

essas empresas. O segundo considerando diz respeito à questão de ser vedada a possibilidade de 
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poderem adquirir mais participações por parte das autarquias. Tem dúvidas se a aquisição por parte 

das autarquias será a melhor solução para a resolução do problema do capital da EGF. Nesse 

sentido, o Partido Social Democrata não vai inviabilizar a Moção, abstendo-se na votação. -----------

-----O Senhor Edgar Ximenes interveio para referir que na Assembleia Municipal das Caldas da 

Rainha foi aprovada, por unanimidade, uma moção com o mesmo teor, o que revela alguma 

contradição por parte do Partido Social Democrata. Se a Moção for aprovada, sugere que dela seja 

dado conhecimento ao Conselho Executivo e às Assembleias Municipais que integram a 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, às outras Comunidades Intermunicipais e ao Sr. Ministro do 

Ambiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Lalanda, Vice-Presidente da Mesa para proceder à leitura da moção apresentada pelo membro 

Edgar Ximenes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor José Lalanda leu a moção apresentada pelo membro Edgar Ximenes sobre o 

processo de privatização da EGF, Empresa Geral de Fomento. --------------------------------------------

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

apresentada sobre o processo de privatização da EGF, Empresa Geral de Fomento, que foi aprovada 

por maioria, com dezasseis abstenções. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Regimento da Assembleia existe um período para a intervenção do público, que até à presente data 

não tem participado nas reuniões, razão pela qual foi feito um esforço na divulgação das sessões e 

solicitado aos Srs. Presidentes de Câmara que divulgassem nos locais de estilo e nos seus sites, o 

Edital da Assembleia Intermunicipal. Agradeceu aos Srs. Presidentes de Câmara que acolheram a 

iniciativa e sensibilizou os restantes para procederem à publicação dos Editais futuros. ---------------

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

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou ter prestado todas as 

informações na sua intervenção anterior. ----------------------------------------------------------------------

-----PONTO 2 – NOMEAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS ----------------------------

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

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou tratar-se de um assunto que é 
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discutido anualmente e explicou que têm utilizado os serviços da empresa MRG – Roberto, Graça 

& Associados e têm sido bem servidos. No presente ano estabeleceram de novo os contactos e 

solicitaram um ajustamento em baixa, que foi bem aceite pela empresa MRG. Assim, apresentam 

um novo contrato, com a mesma firma, com um valor mais ajustado aos tempos de crise e com a 

confiança mútua entre ambas as partes. ------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Machado interveio para referir que a revisão em baixa é uma boa ideia porque 

a arte de boa gestão inclui comprar bem e sugeriu que em próxima oportunidade houvesse um 

contrato extensivo aos Municípios do Oeste, sabendo que muitos renovaram os seus contratos sem 

revisão em baixa. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Conselho Intermunicipal à votação. ---------------------------------------------------------------------------- 

-----O Ponto 2 – Nomeação do Revisor Oficial de Contas, foi aprovado por unanimidade. ------------

-----PONTO 3 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2013 ----------------------- 

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

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou tratar-se, praticamente de uma 

repetição do ponto aprovado na última reunião e que é a primeira vez que são obrigados a 

apresentar contas consolidadas. Para além da OesteCIM têm também a Pisoeste, que infelizmente 

não tem o volume ou expressão de negócio que modifique muito as contas da OesteCIM. Mais de 

noventa por cento da atividade da OesteCIM é encerrada nela própria, a Pisoeste pesa menos de dez 

por cento. Os dados apresentados são muito semelhantes aos que aprovaram na última reunião, no 

Relatório de Gestão e Prestação de Contas. -------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou não haver 

intervenções e colocou a proposta do Conselho Intermunicipal à votação. ------------------------------- 

-----O Ponto 3 – Discussão e Votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas 

consolidadas 2013, foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

-----PONTO 4 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

PISOESTE – PARQUE DE INERTES E SERVIÇOS DO OESTE, EEIM, "EM 

LIQUIDAÇÃO"--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou que se trata da prorrogação do 
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prazo de liquidação da Pisoeste por mais um ano, explicando sumariamente o que leva a tal 

situação. A OesteCIM herdou um saldo de passivo superior a três milhões de euros da Pioseste, que 

têm estado a liquidar e a negociar. À presente data já liquidaram mais de metade do valor do saldo, 

nomeadamente, mais de um milhão e oitocentos mil euros, restando por liquidar cerca de um 

milhão e trezentos mil euros. Em relação a uma parte substancial do valor de um milhão e trezentos 

mil euros, já chegaram a acordo com os credores, estando tudo orientado para poderem proceder à 

liquidação da Pisoeste no prazo previsto. Os acordos foram estabelecidos com a Petrogal, em cerca 

de duzentos e sessenta e três mil euros e com a Cepsa, em cerca de quinhentos e cinquenta e cinco 

mil euros. Tratam-se de acordos em que a OesteCIM pagará dezoito prestações mensais, no caso da 

Petrogal e trinta prestações mensais, no caso da Cepsa. Contudo existe uma outra situação que tem 

a ver com factoring a favor da Caixa Leasing & Factoring, que diz respeito a fornecimentos feitos 

pela Pisoeste ao Município da Lourinhã, os quais não se encontram regularizados por questões 

administrativas. O Município da Lourinhã necessita de mais tempo para conseguir uma solução 

administrativa para o assunto, o que leva a que se peça mais um ano para a liquidação da Pisoeste, 

de forma a que o Município da Lourinhã possa chegar a um entendimento com a empresa de 

factoring. Sendo um crédito sobre a Câmara Municipal da Lourinhã, a Pisoeste na altura transferiu 

o factoring para a Caixa e, por isso, a Pisoeste mantém-se responsável por essa dívida. Sem essa 

dívida regularizada pelo Município da Lourinhã, não podem liquidar a firma e daí o pedido de 

prorrogação do prazo de liquidação da Pisoeste por mais um ano. -----------------------------------------

-----O Senhor José Leitão solicitou que em situações futuras e sempre que seja pedido uma 

tomada de posição aos membros, em situações de tal natureza e dimensão, que a proposta seja 

acompanhada com informação mais técnica e pormenorizada. Apesar de não ir inviabilizar um 

pedido de prorrogação, referiu que a informação que receberam foi insuficiente para poderem 

decidir sobre a prorrogação de mais um ano para a liquidação da Pisoeste, “porque existem por 

realizar operações inerentes ao processo de liquidação”, a informação é vaga e insuficiente. A 

informação foi prestada, no momento, pelo Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal mas, como 

todos sabem, os membros têm que se preparar antes da reunião para poderem discutir os assuntos. -

-----O Senhor Edgar Ximenes subscreveu a observação feita pelo membro José Leitão e informou 

que também vinha pedir esclarecimentos pelo motivo que levou a OesteCIM a pedir uma 

prorrogação de cinquenta por cento do prazo. Levantou mais uma questão, nomeadamente, se há ou 

não custos associados à prorrogação do prazo de liquidação. -----------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal concordou com a crítica apresentada de 

não terem sido fornecidas mais informações aos membros, muito embora seja uma situação que não 
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é confortável para nenhum dos Srs. Presidentes. Para liquidarem a Pisoeste no prazo previsto 

tinham que ter a dívida regularizada, o que só era possível pagando e para isso os Municípios 

tinham que pagar. Informou ainda que a dívida da Pisoeste é “fefizada”, ou seja, cada Município, 

independentemente de ter tido dívidas ou não à Pisoeste, ter gasto massas ou não, ter consumido ou 

não ter consumido, está a pagar e está a fazê-lo em função do seu FEF. Logo os Municípios maiores 

são os que mais pagam e não há maior solidariedade que essa. Toda a situação acarreta grandes 

problemas nos orçamentos de cada Município. Nenhum dos Municípios está disponível para 

avançar seiscentos mil euros para pagar uma determinada dívida e chegar à Assembleia 

Intermunicipal e dizer que está tudo tratado. Pretende-se que cada um assuma as suas 

responsabilidades, mas admitem que para o Município da Lourinhã, inclusive com um novo 

Presidente, seja necessário mais tempo para resolver questões que estão administrativamente mal 

resolvidas. A situação da prorrogação do prazo tem custos devido aos juros da dívida. É uma dívida 

de seiscentos e oitenta e quatro mil euros em que o capital em dívida são seiscentos e cinquenta e 

seis mil euros, o que já implica cerca de trinta mil euros de juros. A grande esperança de todos os 

Srs. Presidentes é que haja uma solução acordada entre o Município da Lourinhã e a Caixa Leasing 

& Factoring. Sabem que é essa a intenção do Sr. Presidente do Município da Lourinhã e esperam 

que um ano seja o suficiente e que o assunto não se arraste em tribunal, o que traria outra dimensão 

tanto a nível de tempo como económico. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Conselho Intermunicipal à votação. ----------------------------------------------------------------------------

-----O Ponto 4 - Prorrogação do prazo de liquidação da sociedade PISOESTE – Parque de Inertes e 

Serviços do Oeste, EEIM, "em Liquidação”, foi aprovado por maioria, com uma abstenção. --------- 

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

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

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

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

pelas vinte e duas horas e quinze minutos do dia treze de junho de dois mil e catorze, de que, para 

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