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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

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

 NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE  

 
-----Aos vinte e sete dias, do mês de novembro do ano dois mil e quinze, 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 do ROC sobre a situação económica e financeira a 30 de junho de 2015 

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

-----Ponto 3 - Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2016 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ---------------------------------------------------------------

-----Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal e Lista Nominativa da 

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

-----Ponto 5 - Apresentação, discussão e votação da Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais; --------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 6 - Apresentação, discussão e votação da proposta relativa à aprovação das Despesas de 

Representação dos Dirigentes;  ----------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 7 - Apresentação, discussão e votação da proposta de ratificação da atribuição das 

Despesas de Representação atribuídas aos Dirigentes. -------------------------------------------------------  

-----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. Vítor Manuel Mineiro Lourenço, em substituição do 

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, Carlos Alexandre Pereira Granadas, Rui Jorge Vieira Neto, em 

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

Miguel Romão Morgado, Raquel Núncio Fragoso Rodrigues de Carvalho, em substituição de Rui 

José Santos Silva, Tiago David Dias Anágua, Luís Francisco Campos Silva, Ricardo Manuel Silva 

Fernandes, Samuel Carvalho Gomes Monteiro da Silva, Joaquim Carlos Almeida Conde, Maria 

Eugénia Rodrigues Correia de Sousa, Ana Margarida Rodrigues Silva Lé, Vítor Manuel Marques 
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Fernandes, em substituição de 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, José 

Cesário Marques Moreira, Luísa Maria Ricardo Alves, António Manuel Caria dos Santos, José 

Rodrigues Machado, Sílvia Maurício Correia, Miguel Ângelo Pires Trindade Silvestre, João Carlos 

Marques Costa, Rogério Manuel Dias Cação, 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, António Fernando Alves Fortunato, em substituição de Susana 

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

-----Tiveram falta justificada os membros: Pedro Gaspar Rodrigues, Maria Helena Pereira Nogueira 

Santo, Rui José Santos Silva, Manuel Mendes Nunes, Júlio Manuel Lourenço Rodrigues, João 

Carlos Barreiras Duarte, Alberto Manuel Avelino, Susana Maria Ribeiro das Neves e Jacinto 

Leandro (membro substituto). -----------------------------------------------------------------------------------

-----Tiveram falta injustificada os membros: Nelson Cordeiro Rosa (membro substituto).-------------

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Jorge 

Marques Inácio, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, 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, José Manuel Gonçalves Vieira, o 

Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, José Bernardo Nunes, 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. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, 

Humberto da Silva Marques, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Jorge Alberto 

Bombas Amador, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, José Alberto 

Quintino e o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Manuel Antunes 

Bernardes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 6 da 

última reunião, realizada dia 30 de abril de 2015, 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 cinco abstenções. ----------------------------

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

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

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

-----Email datado de dia 05/05/2015, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM, com envio do documento: “Estratégia 2020 Oeste Portugal”; --------------------------------

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

-----Cinco ofícios datados de dia 11/05/2015, dirigidos ao Sr. Presidente do Conselho 

Intermunicipal da OesteCIM, a informar quais as deliberações tomadas na Assembleia 

Intermunicipal de dia 30/04/2015;-------------------------------------------------------------------------------

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

-----Sete ofícios datados de dia 11/05/2015, dirigidos ao Chefe da Casa Civil e aos Srs. Presidentes 

dos Grupos Parlamentares, com envio da Moção relativamente à condecoração de 15 ex-

Presidentes de Câmara por parte do Senhor Presidente da República;------------------------------------- 

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

-----Email datado de 11/05/2015, dirigido à comunicação social, com envio da Moção relativamente 

à condecoração de 15 ex-Presidentes de Câmara por parte do Senhor Presidente da República;-------

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

-----Doze ofícios datados de dia 22/05/2015, dirigidos ao Srs. Presidentes das Assembleias 

Municipais da OesteCIM, com envio da alteração de Estatutos da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 21/07/2015, dirigido aos Srs. Presidentes de Câmara, Presidentes das 

Assembleias Municipais da OesteCIM e membros da Assembleia Intermunicipal da OesteCIM, a 

solicitar a divulgação do Edital da Assembleia Intermunicipal de dia 27/11/2015; ----------------------

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

-----Email datado de dia 23/09/2015, dirigido ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 

Intermunicipal da OesteCIM, com envio do “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da 

OesteCIM”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 28/09/2015, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM, com envio do “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da OesteCIM”; ------

-----Documento 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email datado de dia 30/10/2015 dirigido ao Sr. Presidente e membros da Assembleia 
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Intermunicipal da OesteCIM, com envio da proposta do documento: “Grandes Opções do Plano e 

orçamento para 2016 da Comunidade Intermunicipal do Oeste”, em cumprimento da al. c) do n.º 1 

do art.º 90º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e da al. c) do n.º 1 do art.º 21 dos seus Estatutos;-

-----Documento 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email datado de dia 17/11/2015 dirigido aos Líderes de Grupo da Assembleia Intermunicipal 

com o envio da Ordem de Trabalhos da presente reunião; --------------------------------------------------

-----Documento 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício Circular datado de dia 19/11/2015, dirigido aos Srs. Presidentes de Câmara da 

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

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

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

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

recebida pela Mesa, tendo os documentos sido rubricados, 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 da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 05/05/2015, com envio da Moção da 

CDU “Comecem a Obra do Novo Centro de Saúde da Nazaré”;--------------------------------------------

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

-----Ofício do Gabinete do Grupo Parlamentar do CDS-PP, datado de dia 11/05/2015, a acusar a 

receção da Moção enviada sobre a condecoração de 15 ex-Presidentes de Câmara por parte do 

Senhor Presidente da República;---------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email do Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP, datado de dia 27/05/2015, a acusar a receção 

da Moção enviada sobre a condecoração de 15 ex-Presidentes de Câmara por parte do Senhor 

Presidente da República; -----------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email do Gabinete do Grupo Parlamentar Os Verdes, datado de dia 15/06/2015, a acusar a 

receção da Moção enviada sobre a condecoração de 15 ex-Presidentes de Câmara por parte do 

Senhor Presidente da República; --------------------------------------------------------------------------------

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

------Email da Assembleia Municipal de Torres Vedras, datado de dia 19/06/2015, a comunicar que 
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o referido órgão, na sua sessão de 15/06/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos 

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

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

-----Email da Assembleia Municipal da Lourinhã, datado de dia 22/06/2015, a comunicar que o 

referido órgão, na sua sessão de 19/06/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos 

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

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Óbidos, datado de dia 26/06/2015, a comunicar que o 

referido órgão, na sua sessão de 25/06/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos 

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

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

-----Email da Assembleia Municipal do Bombarral, datado de dia 30/06/2015, a comunicar que o 

referido órgão, na sua sessão de 26/06/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos 

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

-----Documento 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 30/06/2015, a comunicar que o 

referido órgão, na sua sessão de 26/06/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos 

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

-----Documento 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 30/06/2015, com envio da Moção da 

CDU “Regozijo pela Construção do Novo Centro de Saúde da Nazaré”;----------------------------------

-----Documento 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício da Assembleia Municipal de Alenquer, datado de dia 01/07/2015, a comunicar que o 

referido órgão, na sua sessão de 30/06/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos 

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

-----Documento 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos, datado de dia 06/07/2015, a comunicar 

que o referido órgão, na sua sessão de 29/06/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração 

dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste;------------------------------------------------------

-----Documento 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício da Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 22/07/2015, a 

comunicar que o referido órgão, na sua sessão de 30/06/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar 

a alteração dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ---------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu conhecimento que o 

Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM, Dr. Carlos Miguel, foi designado para 

desempenhar as funções de Secretário de Estado das Autarquias Locais, tendo enviado uma 

informação por escrito, que leu e se transcreve: “Caro Presidente da Assembleia Intermunicipal, 

quero informá-lo e a partir de si todos os membros da Assembleia Intermunicipal que fui 

convidado para assumir a Secretaria de Estado das Autarquias Locais e aceitei. ----------------------

-----Tenho consciência do quanto aprendi e cresci politicamente na OesteCIM e a todos agradeço 

o vosso contributo. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Deixo a OesteCIM ciente que temos muito para percorrer, mas também com a certeza que 

construímos um todo dinâmico, coeso e respeitado. ---------------------------------------------------------

-----É com convicção que aceito este novo desafio, na certeza que serei sempre um Oestino em 

exercício de funções no Governo de Portugal. ----------------------------------------------------------------

-----A todos e a si, Senhor Presidente, agradeço a forma leal e compreensiva com que sempre me 

trataram.” Seguidamente felicitou o substituto do Senhor Presidente Carlos Miguel no Município 

de Torres Vedras, o Dr. Carlos Bernardes, dando-lhe as boas vindas enquanto Presidente da 

Autarquia de Torres Vedras. Informou também os membros, relativamente à resposta obtida pela 

Casa Civil do Senhor Presidente da República, no âmbito da Moção aprovada na última reunião do 

órgão, em relação à condecoração do grau de Comendador da Ordem de Mérito de antigos 

Presidentes de Câmara. Foi contactado, via telefone, no passado dia 14 de maio, pelo Dr. Nunes 

Liberato, Chefe da Casa Civil do Senhor Presidente da República, que informou quais os critérios 

tomados pelo Senhor Presidente, sendo eles a antiguidade, não se encontrarem em exercício de 

funções e o equilíbrio político das forças que os Presidentes representavam. Manifestou ainda a 

disponibilidade do Senhor Presidente da República em aceitar, por parte da Assembleia 

Intermunicipal do Oeste, propostas para futuras condecorações. -------------------------------------------

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

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para referir que deveria ser uma honra para todos terem 

alguém como o Dr. Carlos Miguel no XXI Governo de Portugal, porque se há qualidades que cada 

um pode identificar, sem dúvida que a capacidade de trabalho, de diálogo e de competência são três 

referências do Dr. Carlos Miguel, quer enquanto Presidente da Câmara Municipal de Torres 

Vedras, quer enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste. Deixou um voto de 

felicitações pela sua tomada de posse e um voto de agradecimento por todo o trabalho que 

desenvolveu ao longo dos anos enquanto autarca. Voltou a desejar as melhores felicidades, sabendo 

que se ele for feliz enquanto Secretário de Estado e olhar para o país, também a Comunidade do 
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Oeste e os oestinos estarão representados nessa felicidade. Incluiu também no seu voto os restantes 

oestinos que nos diversos órgãos nacionais do Estado representam o Oeste e que foram, igualmente, 

eleitos para a Assembleia da República. Por fim, referiu que o Dr. Carlos Miguel terá um olhar 

especial para o Oeste, que bem precisa. ------------------------------------------------------------------------

------O Senhor Jorge Faria interveio para questionar o Conselho Intermunicipal sobre o ponto de 

situação da criação do Conselho Intermunicipal de Juventude, tendo em conta que foi aprovada, por 

unanimidade, uma proposta para a sua criação, numa reunião realizada pelo Órgão. Questionou, 

igualmente, qual o ponto de situação e se existem desenvolvimentos quanto à requalificação da 

Linha do Oeste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal (Presidente da Câmara Municipal de 

Caldas da Rainha) começou por referir a satisfação do Conselho Intermunicipal pelo Presidente 

Carlos Miguel ter sido convidado para tão altas funções no Governo, assegurando que as saberá 

desempenhar bem. É um orgulho para todos quando um assume essa responsabilidade e, sem 

prejuízo das diferenças que todos têm na matéria, o Presidente Carlos Miguel presidiu o Conselho 

de forma sábia. Conseguiram assumir um conjunto de responsabilidades, atingiram determinados 

objetivos e nalguns casos, melhores condições que outras Comunidades Intermunicipais e, estão 

convictos que foi um percurso muito interessante em termos de benefício do Oeste e da 

Comunidade Intermunicipal. Desejam-lhe as maiores felicidades no exercício das suas novas 

funções. Informou que a presente reunião ocorre num período de transição, em que ainda não 

reuniram para eleger um novo Presidente, processo que se iniciará na semana seguinte. Em resposta 

ao membro Jorge Faria informou que ainda não foram tomados procedimentos significativos em 

relação ao Conselho Intermunicipal de Juventude, tendo em conta terem estado demasiado 

ocupados desde a última Assembleia com a concretização do “Pacto para o Desenvolvimento e 

Coesão Territorial da OesteCIM”. O Pacto foi assinado no dia 31 de agosto e traduziu-se num 

elemento da maior importância ao nível das candidaturas a fundos comunitários, que vem substituir 

o contratualizado que existia antigamente. Existiam muitas matérias que tinham que ser concertadas 

entre as Câmaras Municipais e o Mais Centro. Esse processo foi concluído, tendo em conta a 

distribuição feita, com um bom rácio de dinheiro disponível, relativamente ao que foi a distribuição 

pelas outras Comunidades Intermunicipais. A OesteCIM ficou bem posicionada tendo acesso a 

cinquenta e oito milhões, novecentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove euros e nenhuma das 

outras CIM’s conseguiu esse valor. O Oeste tem possibilidade de ter acesso a mais verbas que as 

restantes Comunidades Intermunicipais. Apesar disso o valor descrito é inferior aos valores do 

contratualizado no Quadro Comunitário anterior, grande parte das verbas, em termos de fundos 
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comunitários, estão canalizadas para o setor privado e para as empresas. Foi um assunto que 

ocupou muito tempo e energia ao Conselho Intermunicipal, acrescido, seguidamente do processo 

eleitoral, contudo, com a escolha do novo Presidente da OesteCIM, irão, seguramente, dar 

cumprimento às orientações aprovadas pela Assembleia Intermunicipal. Quanto à requalificação da 

Linha do Oeste informou não terem novidades para prestar. ------------------------------------------------

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

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

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal informou já ter prestado algumas 

informações relativamente ao Pacto e informou que estão a trabalhar noutras áreas que constam do 

Plano e Orçamento, destacando o PAMUS (Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável), que 

pensam ter um bom impacto futuro, na relação entre os concelhos, nas estradas e comunicações e 

nos transportes intermunicipais. Mostrou-se disponível para responder a todas as questões que 

sejam colocadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO 2 – INFORMAÇÃO DO ROC SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2015 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

OESTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal sugeriu passar a palavra ao Revisor 

Oficial de Contas para prestar as informações necessárias sobre o relatório da situação económica e 

financeira da OesteCIM. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Gonçalves Roberto (Revisor Oficial de Contas) interveio para dar informações 

sobre o relatório apresentado. Explicou que é apresentado um Resultado Liquido do Período 

negativo de cento e noventa e dois mil euros e que tal se deve às correções de proveitos de 

exercícios anteriores, relativamente a um projeto do qual se esperava uma execução total, que não 

se verificou. Caso não se verificasse a referida correção, haveria um resultado líquido positivo de 

cerca de trinta e um mil euros. O relatório apresenta uma melhoria da taxa financeira relativamente 

ao período homólogo e um grau de execução do orçamento da receita superior, relativamente ao 

período equivalente do ano anterior. Ao nível dos fundos disponíveis foi feita uma observação 

tendo em conta a interpretação da Lei por parte dos serviços, uma vez que, apenas pode haver 

antecipação de receitas ao nível dos pedidos de pagamento quando os mesmos se encontram 
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submetidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal interveio para dar uma pequena nota 

relativamente ao último aspeto focado pelo ROC sobre os fundos disponíveis. Efetivamente, não foi 

esse o entendimento dos serviços, no entanto, havia uma grande expetativa de concretizar a receita 

relativamente ao SAMA. Situação que se veio a verificar, uma vez que, à data, a candidatura já se 

encontra concretizada estando o assunto ultrapassado. ------------------------------------------------------

-----O Senhor José Leitão começou por dar uma saudação ao Presidente Carlos Miguel pelas 

novas funções que vai exercer, esperando que corresponda às expetativas que todos têm na sua 

pessoa. É mais um oestino a ocupar um lugar de relevo no país. Os que já lá exerceram funções não 

deixaram desilusão. Dirigiu-se igualmente ao Presidente Tinta Ferreira, enquanto Presidente em 

exercício, referindo que estão satisfeitos e não têm dúvidas em como vai exercer o cargo da melhor 

maneira possível, enquanto o Conselho Intermunicipal assim o entender. Em relação à informação 

do ROC, referiu ter algumas questões para colocar, tendo já sido esclarecida a que dizia respeito 

aos fundos disponíveis. Em relação ao resultado líquido gostava de saber qual foi o projeto que não 

foi executado. Notou também uma redução nos rácios de independência financeira de 31 de 

dezembro para 30 de junho e questionou qual a justificação. Outra questão que lhe suscitou 

algumas dúvidas foi a subida das despesas correntes com a descida dos encargos de pessoal, razão 

pela qual também solicitou explicações. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal interveio para responder às questões 

colocadas. Relativamente ao projeto não executado, informou estarem a referir-se a candidaturas no 

âmbito da Assistência Técnica. Têm uma equipa da Assistência Técnica que é contratada na 

sequência das candidaturas a fundos comunitários e não se verificou necessidade em contratar mais 

pessoas, ou seja, não executaram essa despesa, o que se refletiu na fase de apreciação das 

candidaturas e no presente relatório. Relativamente à questão do agravamento dos rácios, explicou 

que sendo um relatório semestral têm momentos de maiores ou menores pagamentos ou menor ou 

maior entrada de faturas. Verificou-se um momento de maior entrada de faturas o que não significa 

que no final do ano o resultado seja o apresentado. Em relação à despesa corrente explicou que 

embora tenha havido descida com as despesas de pessoal houve necessidade de recorrer a 

prestações de serviços, nomeadamente, no acompanhamento e encerramento das candidaturas. ------

-----PONTO 3 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2016 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

OESTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 
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Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal informou que para 2016 o Plano 

apresenta um orçamento mais baixo, estão num processo de transição do ponto de vista da receita, 

tendo em conta que já concluíram grande parte dos projetos do Quadro Comunitário anterior, do 

qual já não se prevê entrada de receita e, por outro lado, ainda não começou a entrada de receita 

relativamente ao novo Quadro Comunitário, em valor igual ao do ano anterior. Por isso há uma 

redução de 19%, oitocentos e dezanove mil quatrocentos e quarenta e oito euros relativamente a 

2015. O rácio com a receita corrente e a despesa de capital é mais favorável à despesa de capital, 

porque, no âmbito da iluminação pública, foi decidido que o “dono” da obra será a OesteCIM e não 

os Municípios. Há uma poupança entre a despesa e a receita corrente, existindo uma receita 

corrente superior em quarenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco euros relativamente ao 

previsto para a despesa corrente, sendo um orçamento equilibrado. Chamou a atenção para os 

projetos de maior relevo, descritos no Plano, nomeadamente o Plano Integrado de Combate ao 

Insucesso Escolar da Região Oeste, a Rede para a Inovação Social da Região Oeste, o OesteLed, a 

Rede Oeste Empreendedor, o Oeste Digital 3.0, que é um upgrade do SAMA, a Marca Oeste 

Portugal, o Reforço da Reserva de Emergência de proteção Civil da Região Oeste, a Unidade 

Móvel de Saúde e o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável. No Plano, não está previsto 

um aumento das dotações dos Municípios à OesteCIM e tem havido um esforço significativo das 

Câmaras Municipais em cumprir os pagamentos estabelecidos. Existem ainda algumas situações 

pendentes relacionadas com mandatos anteriores, que se estão a resolver mas, no geral, a grande 

maioria dos Municípios tem as comparticipações em dia, o que se traduz num equilíbrio da 

tesouraria. Por fim, referiu tratar-se de um Plano de transição, de preparação de projetos para criar 

iniciativas que possam contribuir para a realização de um conjunto de obras e processos que sejam 

úteis para todo o Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Eugénia Correia interveio para questionar como é que vão desenvolver o Plano 

Integrado de Combate ao Insucesso Escolar da Região Oeste, nomeadamente, se vão contratar uma 

empresa ou se vai ser a equipa da OesteCIM a desenvolvê-lo. ---------------------------------------------

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal informou que para fazerem a 

candidatura já realizaram várias reuniões com os representantes das várias Câmaras Municipais que 

deram os seus contributos. Contudo para o desenvolvimento do projeto vão contratar uma empresa 

especializada para o efeito. Os projetos resultantes dessa iniciativa serão depois executados no 

âmbito das Câmaras Municipais. --------------------------------------------------------------------------------

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

-----O Ponto 3 - Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2016 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por maioria, com 16 abstenções e 27 

votos a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 4 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL 

E LISTA NOMINATIVA DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ---------------

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal deu nota das alterações ao Mapa de 

Pessoal, nomeadamente a existência de um lugar de Técnico de Informática por preencher, na 

sequência da denúncia do contrato de trabalho em funções públicas, efetuada pelo trabalhador 

Alexandre Luís Antunes, a extinção de um posto de trabalho de Técnico Superior, resultante da 

celebração de rescisão por mútuo acordo com o trabalhador João Manuel Carvalho de Almeida 

Rego e a abertura do procedimento concursal para o cargo de dirigente intermédio de 2º grau, 

correspondente a Chefe de Divisão da Área Administrativa e de Gestão, autorizada pelo Conselho 

Intermunicipal na sua reunião de 15 de outubro. Por despacho do Primeiro Secretário, datado de 16 

de outubro de 2015, a licenciada Helena Isabel Simões dos Santos foi designada para exercer, em 

regime de substituição, o cargo de Chefe de Divisão da Área Administrativa e de Gestão. ------------

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

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

-----O Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal e Lista Nominativa da 

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

-----PONTO 5 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS ------------

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal informou tratar-se da autorização 

para que possam celebrar compromissos por mais de um ano, condicionada às seguintes garantias: 

existência de fundos disponíveis; que os compromissos plurianuais resultem de planos ou 

programas plurianuais legalmente aprovados; que os encargos não excedem o valor de noventa e 

nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos em cada ano económico e 

que não excedem um prazo de execução de três anos. -------------------------------------------------------

-----O Senhor Jorge Faria referiu que a Lei nº 22/2015, de 17 de março veio alterar a Lei nº 
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8/2012, de 21 de fevereiro, em especial no artigo 6º e 3º e no artigo 3º refere que pode ser delegada 

a competência ao Senhor Presidente da Câmara. Assim, questiona se não deveria ser uma delegação 

de competência no Presidente da OesteCIM e não uma autorização prévia como está descrito na 

Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal informou que na OesteCIM, quando 

aprovam algo que tem compromissos plurianuais a aprovação é feita pelos doze Presidentes, não 

existe uma delegação no Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------

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

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

-----O Ponto 5 - Apresentação, discussão e votação da Autorização Prévia Genérica para Assunção 

de Compromissos Plurianuais, foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------

-----PONTO 6 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA 

RELATIVA À APROVAÇÃO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DOS 

DIRIGENTES ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal informou que à semelhança do 

procedimento adotado nas Câmaras Municipais, em que se procede ao pagamento de despesas de 

representação aos cargos de dirigentes, propõe que o mesmo seja adotado na OesteCIM. Assim, 

tendo em conta a deliberação do Conselho Intermunicipal datada de 15 de outubro de 2015, de 

proceder à abertura de procedimento concursal com vista ao preenchimento do lugar de Direção 

Intermédia de 2º Grau, correspondente a Chefe de Divisão da Área Administrativa e Gestão, 

propõem que lhe sejam atribuídas despesas de representação. ---------------------------------------------- 

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

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

-----O Ponto 6 - Apresentação, discussão e votação da proposta relativa à aprovação das Despesas 

de Representação dos Dirigentes, foi aprovado por maioria, com 1 abstenção. --------------------------

-----PONTO 7 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

RATIFICAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 

ATRIBUÍDAS AOS DIRIGENTES --------------------------------------------------------------------------

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal informou que se trata da ratificação 
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das despesas de representação pagas à Dr.ª Helena Isabel Simões dos Santos, desde o passado dia 

19 de outubro, correspondentes ao cargo de Direção Intermédia de 2º Grau. ----------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para questionar se a votação não deveria ser por 

escrutínio secreto, tendo em conta que a proposta tem o nome da pessoa em causa. --------------------

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

entendimento da Mesa não votar por escrutínio secreto tendo em conta que é um assunto geral que 

não diz respeito a uma pessoa em questão. -------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Caria dos Santos interveio novamente para referir que na alínea c) da proposta está 

indicado nome da Dra. Helena Santos, pelo que a votação não deverá ser realizada com base no 

entendimento da Mesa, mas sim da Lei. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Machado interveio para explicar que se considerarem certo o entendimento do 

Senhor Caria dos Santos, quando numa Câmara Municipal ou na própria OesteCIM se faz uma 

adjudicação de um serviço a uma pessoa/empresa, que muitas vezes é a título individual, também 

era necessário haver uma votação secreta e não é esse o procedimento adotado na gestão autárquica. 

Assim, fazendo essa analogia considera que no presente caso específico não deve ser feita a votação 

por escrutínio secreto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

o entendimento inicial e colocou a proposta do Conselho Intermunicipal à votação. -------------------

-----O Ponto 7 - Apresentação, discussão e votação da proposta de ratificação da atribuição das 

Despesas de Representação atribuídas aos Dirigentes, foi aprovado por maioria, com 1 abstenção. --

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal interveio para sugerir que a presente 

Assembleia Intermunicipal proponha um Voto de Pesar pelo falecimento de um autarca de grande 

prestígio no Oeste, o Sr. Vasco da Cruz Oliveira. Foi autarca fundador da ANAFRE - Associação 

Nacional de Freguesias e esteve à frente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pópulo durante 

vários anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que se todos 

concordassem, a Mesa assumiria a sugestão do Senhor Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal 

como uma proposta e colocaria a mesma de imediato à votação, responsabilizando-se igualmente, 

pela redação final do Voto de Pesar. Seguidamente, colocou à votação a proposta apresentada, que 

foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------

-----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 do dia vinte e sete de novembro de dois mil e quinze, de que, para constar 

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