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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA TREZE DE DEZEMBRO 

DE DOIS MIL E TREZE  

 
-----Aos treze dias, do mês de dezembro do ano dois mil e treze, 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 2013 

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

-----Ponto 3 – Aprovação da Revisão Orçamental nº 2 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ---- 

-----Ponto 4 - Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 da Comunidade 

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

-----Ponto 5 - Autorização Prévia Genérica para Assunção de Compromissos Plurianuais; -----------

-----Ponto 6 - Aprovação do Mapa de Pessoal e Lista Nominativa da Comunidade Intermunicipal 

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

-----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 os membros da Assembleia Intermunicipal, que se passa a indicar: Liliana 

Batista de Sousa, em substituição de 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, 

Tiago David Dias Anágua, João Carlos Barreiras Duarte, 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, 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, José Cesário 

Marques Moreira, Luísa Maria Ricardo Alves, António Manuel Caria dos Santos, Albino 
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Agostinho de Sousa, em substituição de José Rodrigues Machado, Sílvia Maurício Correia, Miguel 

Ângelo Pires Trindade Silvestre, Ricardo Miguel Pereira Duque, em substituição de João Carlos 

Marques Costa, Rogério Manuel Dias Cação, José António Leitão da Silva, José António Bombas 

Amador, Américo Araújo Gonçalves, Rui Luís Fernandes Corado, Alberto Manuel Avelino, Luís 

Carlos Jordão de Sousa Lopes, Rui José Prudêncio, Secundino Campos de Oliveira, Cláudia Sofia 

Horta Ferreira, em substituição de Susana Maria Ribeiro das Neves e João Alexandre Pires 

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

-----Tiveram falta justificada os membros: Pedro Mateus Guerra, Maria Helena Pereira Nogueira 

Santo, João Pedro Marquis Garcia Rodrigues, José Rodrigues Machado, João Carlos Marques 

Costa, Anabela Braga Adonis (membro substituto), José Luís Rocha de Oliveira (membro 

substituto) e Susana Maria Ribeiro das Neves. ---------------------------------------------------------------- 

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Miguel 

Ferreira Folgado, 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. Vice-Presidente da 

Câmara Municipal da Nazaré, Manuel António Águeda Sequeira, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos, Humberto da Silva Marques, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sobral 

de Monte Agraço, José Alberto Quintino 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 chamou, para Tomar Posse, os 

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

nove de novembro, sendo eles, o Sr. Nuno Gonçalo da Cruz Inácio, o Sr. João Carlos Barreiras 

Duarte, o Sr. Pedro Gaspar Rodrigues, o Sr. José António Ramalhal Lopes, o Sr. José Cesário 

Marques Moreira, a Sra. Luísa Maria Ricardo Alves, o Sr. António Manuel Caria dos Santos e a 

Sra. Maria Helena Pereira Nogueira Santo, que foi o único membro a não tomar posse, por não se 

encontrar presente.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

última reunião, realizada dia 29 de novembro de 2013, 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 oito 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Dois ofícios, datados de 03/12/2013, dirigidos ao Presidente do Conselho Intermunicipal da 

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

29/11/2013; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Email datado de dia 03/12/2013, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal a 

informar da tomada de posse do Primeiro-Secretário da OesteCIM; -------------------------------------- 

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

-----Ofício Circular datado de dia 06/12/2013, dirigido aos Srs. Presidentes 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, constituída apenas pelas justificações de faltas supramencionadas, tendo os 

documentos sido rubricados, ficando arquivados em pasta própria, anexa ao livro de Atas. ----------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou os presentes que irá 

ser adotado um novo procedimento relativamente à correspondência. De futuro vai ser colocado na 

pasta de cada membro, uma listagem da correspondência recebida e enviada pela Assembleia 

Intermunicipal e qualquer dúvida ou esclarecimento deverá ser solicitado junto do serviço da 

Assembleia. Embora todos os assuntos constem da listagem a entregar aos membros, a Mesa 

continuará com liberdade para destacar ou dar nota, de um, ou outro assunto, consoante a sua 

relevância. Relativamente às senhas de presença, presentes nas pastas de cada um dos membros, 

informou que a mesma deverá ser preenchida, em duplicado e entregue no final de cada reunião. 

Por fim, tendo em conta as alterações ocorridas no Regimento da Assembleia, com a tomada de 

posse do novo mandato, informou ter sido distribuído nas pastas, uma tabela com o mapa de 

distribuição de tempos para a presente reunião, propondo que a mesma pudesse ser aceite por todos. 

O Regimento da Assembleia Intermunicipal tem que ser revisto, pelo que sugeriu aos membros que, 

através dos representantes de cada uma das forças políticas, entregassem até dia trinta de janeiro de 

dois mil e catorze, contributos, para que a Mesa apresente uma proposta de alteração ao Regimento, 

a ser discutida na próxima reunião da Assembleia Intermunicipal. ----------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu conhecimento aos 

presentes que foi entregue na Mesa da Assembleia, por parte do Conselho Intermunicipal da 
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OesteCIM, um pedido para introdução de um ponto extraordinário na Ordem de Trabalhos da 

presente reunião, trata-se da aprovação dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ----- 

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

Presidente do Conselho Intermunicipal, o Sr. Carlos Miguel. ---------------------------------------------- 

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

alteração aos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste, decorrente da alteração da Lei. ----

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

introdução do Ponto 7, intitulado “Aprovação dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste” na Ordem de Trabalhos e que lhe fosse reconhecido o carater de urgência para ser discutido 

no presente dia. A introdução do Ponto 7 na Ordem de Trabalhos foi aprovada por unanimidade. --- 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou ter sido contactado 

por alguns membros no sentido de não vir expresso na Ordem de Trabalhos, o Período Antes da 

Ordem do Dia. Explicou que em termos do Regimento, o Período Antes da Ordem do Dia está 

perfeitamente regulamentado, tendo informado que as Assembleias Extraordinárias não têm 

Período Antes da Ordem do Dia e que as Ordinárias têm sempre, razão pela qual não necessita de 

vir explícito na Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------

---------O Senhor Júlio Rodrigues saudou todos os presentes e deu os parabéns aos Srs. 

Presidentes de Câmara Municipais pelas recentes vitórias eleitorais. Saudou, em particular, o Sr. 

Presidente do Conselho Intermunicipal e agradeceu em nome da Assembleia Intermunicipal a 

disponibilidade para ocupar um lugar de importância para o Oeste, referindo que a partir desse 

momento, além de ter que dar resposta aos Munícipes do seu concelho, terá o Oeste como a sua 

bandeira. Foi uma escolha consensual e referiu ter a certeza que a sua capacidade, idoneidade e 

honestidade são um valor acrescentado para o Oeste. Saudou o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia Intermunicipal cessante, com quem foi um prazer trabalhar nos últimos quatro anos, 

pelo seu empenho e dedicação. Espera que o novo Presidente da Mesa da Assembleia 

Intermunicipal tenha sucesso, consiga conduzir a equipa e seja exigente para o reforço e 

notoriedade do desenvolvimento sustentado do Oeste. Saudou ainda todos os colaboradores da 

OesteCIM, na pessoa do Primeiro Secretário. Dirigiu-se aos membros da Assembleia, no sentido, 

de unirem esforços para um Oeste mais forte, mais justo e mais equilibrado. Era importante 

conseguirem, no presente mandato, deixar os interesses partidários de lado e terem coragem para 

colocar em primeiro lugar, os interesses do Oeste e da sua gente. Nem sempre é fácil, mas está nas 

mãos de cada um conseguirem, foram eleitos para dignificarem o Oeste. Desejou a todos um novo 
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ano 2014 cheio de sucessos profissionais e pessoais. Seguidamente leu uma Moção que se 

transcreve: “A Assembleia Intermunicipal da OesteCIM repudia o anunciado encerramento das 

repartições de Finanças na Região Oeste. --------------------------------------------------------------------

-----Nas últimas semanas têm sido veiculadas, pela comunicação social, diversas notícias que 

referem a intenção de o Ministério das Finanças proceder ao encerramento de um conjunto 

significativo de Serviços de Repartições de Finanças em todo o país. Esta situação tem sido 

também, denunciada pelo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, que afirma ter 

fundadas razões para admitir que se antevê o encerramento de mais de uma centena e meia de 

Repartições de Finanças. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Perante estes factos, não se conhece qualquer desmentido por parte do Governo, relativamente 

a este assunto. Acresce o facto de, através da Direção Geral da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, serem divulgados dados relativos às necessidades de pessoal que vão ao encontro das 

preocupações supra referidas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----Diversas Autarquias Locais, inclusivamente algumas politicamente em sintonia com o 

Governo, já contestaram esta medida e tomaram posição pública sobre esta temática, reafirmando 

a defesa de funções sociais do estado, bem como o acesso a serviços públicos fundamentais que, a 

pretexto da austeridade, são comprometidos. ----------------------------------------------------------------- 

-----O Oeste não está alheio a esta tendência, prevendo-se também o encerramento de algumas 

repartições de finanças da região, como por exemplo: Sobral de Monte Agraço, Cadaval e Arruda 

dos Vinhos. A verificar-se, esta medida constitui mais um fator de agravamento das desigualdades 

sociais e de condicionamento ao acesso a serviços públicos de proximidade. --------------------------- 

-----É compreensível que cidadãos com dificuldades financeiras e/ou de mobilidade necessitem de 

deslocar-se a concelhos vizinhos para aceder a uma Repartição de Finanças? Certamente que não. 

-----Em algumas situações particulares, meramente a título de exemplo, apresento o caso da 

Repartição de Finanças de Sobral de Monte Agraço: ------------------------------------------------------- 

-----O atual serviço de finanças funciona num edifício arrendado para o efeito, pagando o Estado 

uma quantia, aproximadamente de mil euros por mês. Caso venha a ser anunciado o seu 

encerramento, assente numa lógica de redução de custos, ainda se torna mais incompreensível, 

uma vez que a escassos metros das atuais instalações, no centro da vila de Sobral, encontra-se um 

edifício que é propriedade do Estado e que reúne todas as condições necessárias para a instalação 

de um Serviço Público, com a tipologia de uma Repartição de Finanças, apresentando uma 

excelente centralidade, proximidade a zonas de estacionamento, bem como ao terminal de 

transportes públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Acreditamos que cada Concelho pela sua autonomia e pela proximidade direta aos seus 

cidadãos terá o direito legítimo de manter um conjunto de serviços públicos mínimos e essenciais, 

no qual se inclui o serviço de Repartição de Finanças. ----------------------------------------------------- 

-----Assim, a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM condena, por esta via, qualquer 

possibilidade de redução ou extinção de serviços de Repartição de Finanças no oeste que, caso se 

venha a verificar, constitui mais uma forte agressão do Governo aos interesses da Nossa Região. -- 

-----A Assembleia Intermunicipal da OesteCIM, reunida no dia 13 de dezembro de 2013. ------------ 

-----Desta Moção será dado conhecimento à Presidência da República, Gabinete do Primeiro-

Ministro, Gabinete da Ministra das Finanças, Comunicação Social regional e nacional.” ----------- 

-----O Senhor Rogério Cação interveio para expor um assunto que o preocupa e tem a ver com a 

sua atividade profissional, a educação especial. A escola inclusiva pressupõe que todos os alunos 

tenham iguais oportunidades e que os que têm necessidades especiais tenham os apoios ajustados à 

superação dos seus problemas. Discursivamente, tudo corre bem mas na prática o cenário é 

diferente. O que acontece no Oeste é que para além dos apoios disponibilizados ficarem aquém das 

necessidades sinalizadas nos Agrupamentos de Escolas, existem situações em que a carência é 

imensa. Não sabe se as preocupações das famílias chegam, com a devida intensidade, às autarquias, 

como chegam às escolas e às organizações que, no terreno, garantem esse tipo de apoio, os Centros 

de Recursos para a Inclusão, que estão associados a organizações de intervenção social, que 

trabalham, ou deveriam trabalhar em parceria com o Ministério da Educação. O que foi aprovado 

para a Região Oeste em matéria de apoios para a educação especial para o ano letivo de 2013/2014, 

deixa de fora uma percentagem preocupante de crianças, que têm efetiva necessidade de apoio, 

particularmente na zona de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Caldas da Rainha. O que está em causa 

não é só o apoio a essas crianças mas o princípio do cumprimento do direito à educação, que a 

escola inclusiva garante, em teoria, mas que os agentes políticos locais têm a obrigação de garantir 

na prática. Está cansado do discurso de igualdade de oportunidades e está na altura de passarem, a 

um discurso mais responsabilizante, que é o discurso de construção de oportunidades de igualdade, 

o que passa por consagrar, na prática, aquilo que já se consagrou na teoria e nas leis. Sugeriu ao 

Conselho Intermunicipal que questione o Ministério da Educação sobre a situação dos apoios 

educativos especiais, designadamente, entre a zona de Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral e 

Cadaval, que estão muito aquém do desejado. O Ministério da Educação não tem sabido responder 

às sucessivas questões colocadas, particularmente, a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, 

que é o Departamento do Ministério da Educação que tem mais a ver com essas questões. Deixa o 

seu protesto e lamento profundo porque um território que não for capaz de promover uma educação 
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de qualidade começa mal naquilo que são as suas propostas de desenvolvimento. ----------------------

-----O Senhor Caria dos Santos saudou os presentes e fez votos para que o mandato decorra com a 

qualidade, que os cidadãos que neles depositaram confiança merecem. Apresentou uma proposta de 

Pesar, que leu e se transcreve: “A representação da CDU na Assembleia Intermunicipal do Oeste – 

OesteCIM, apresenta para discussão e votação a seguinte proposta: ------------------------------------- 

-----Vem o Grupo da CDU na Assembleia Intermunicipal da OesteCIM, apresentar um voto de 

pesar pelo passamento, no passado dia 05 de dezembro, do antigo Presidente da África do Sul, Sr. 

Nelson Mandela. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Entendemos, assim, com um simples mas sentido gesto, não deixar de lembrar e homenagear, 

um Homem que deixou um rasto importante para ser seguido durante as nossas vidas. --------------- 

-----A sua vida foram 95 anos de firmeza na luta pelo que acreditava ser possível, e necessário, 

conquistar para o seu povo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Foram 27 anos de pagamento com o isolamento, pelo crime de acreditar e lutar por isso. ------ 

-----Foi uma vida de imensas lutas, umas tantas derrotas e muitas grandes vitórias. ------------------- 

-----No entanto, a sua forma de conquistar todos os que agora o reconhecem como grande 

estadista, foi a sua forma magnânima de perdoar completamente a quem o maltratou e humilhou 

durante tantas décadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O legado de Nelson Mandela foi o fim do apartheid; a sua luta pela igualdade e por uma vida 

melhor terão que continuar com as gerações seguintes do seu povo. ------------------------------------- 

-----Que o seu exemplo de Homem Bom perdure nas mentes de todos os que o choraram nestes 

últimos dias. Que os faça meditar bem fundo nos seus ensinamentos antes de agirem contra aquela 

que era a sua maior vontade. – A libertação de todos os povos e a negação à exploração de um 

homem por outro homem. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Assembleia Intermunicipal do Oeste associa-se neste momento de condolência e apresenta 

este voto de pesar a toda a família de Nelson Mandela e a todo o povo da África do Sul. ------------- 

-----Se aprovada, deve ser enviada ao representante da África do Sul em Portugal.” ------------------ 

-----A Senhora Ana Margarida Lé interveio para ler a Moção do Partido Socialista, que se 

transcreve: “Com a apresentação do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central 

(PREMAC) o Governo introduz mais uma proposta de encerramento de serviços públicos. ---------- 

-----Para o Distrito de Lisboa que tem 16 Concelhos e 37 Repartições de Finanças, o Governo, 

através do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), indica que serão 

encerradas 4 repartições. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----Assim os Concelhos de Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval e Sobral de Monte Agraço, 
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verão as suas repartições de Finanças encerrar e desta forma a vida de todos os habitantes destes 

Concelhos, com uma matriz essencialmente rural e com uma população envelhecida mas onde já é 

notória uma inversão na fixação de população mais jovem em setores importantes da economia 

regional, irá sofrer mais um retrocesso, aumentando as suas dificuldades de acesso a este serviço 

público básico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Terão desta forma de se deslocar até um Concelho vizinho para solicitar o mais básico dos 

requerimentos ou efetuar o mais simples ato de cidadania, como é o pagamento dos seus impostos.  

-----Sendo que as deslocações na nossa região são difíceis, fará sentido existirem no Distrito, 

Concelhos com mais do que uma repartição de Finanças e ao mesmo tempo encerrar a única que 

existe nestes Concelhos? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----E porque só encerram Repartições no Oeste? ----------------------------------------------------------- 

-----O Oeste não pode aceitar ver encerrar mais serviços públicos. --------------------------------------- 

-----Desta forma, a Assembleia Intermunicipal do Oeste solicita ao Governo que reveja os 

pressupostos que constituem a base para o encerramento destes serviços e suspenda este processo, 

sob pena de populações inteiras fiquem sem acesso ao mais básico dos seus serviços públicos, as 

suas Repartições de Finanças. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Assembleia Intermunicipal do Oeste, propõem que em vez de se encerrarem os serviços 

públicos, o Governo fomente a criação de Lojas do Cidadão, onde possam estar agrupados os 

diferentes serviços públicos, rentabilizando, desta forma, quer as infraestruturas quer os recursos 

humanos.” Relativamente à Moção e, no que diz respeito ao concelho do Cadaval, informou ser um 

concelho, extremamente rural, com uma população envelhecida, pelo que a referida medida terá 

consequências gravosas. A grande maioria da sua população entrega o IRS em papel, necessitando 

de ajuda para preencher a documentação e respetivos requerimentos, verificando-se um fraco índice 

de utilização das novas tecnologias e dos serviços online. O encerramento dos serviços de finanças 

levará a que a população tenha que percorrer longas distâncias, uma vez que não existem serviços 

de transportes públicos, adequados e suficientes. O rendimento per capita da população do 

concelho do Cadaval é baixo, apresentando a média mais baixa das reformas do distrito de Lisboa, 

cujos encargos de deslocação insuportáveis, poderá levar, em alguns casos, ao incumprimento das 

obrigações fiscais. Por último, o referido encerramento viola o princípio constitucional da 

existência de serviços públicos de proximidade com as populações, que devem ser assegurados pelo 

Estado e a sua extinção constitui um corte cego de um serviço público imprescindível, que a 

concretizar-se trará transtornos e prejuízos irreparáveis à vida da população, às empresas e à 

economia local do concelho do Cadaval. ----------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para discutir o assunto da saúde na Região Oeste e passou 

a ler a Moção que se transcreve: “Como é do conhecimento geral, o Governo decidiu realizar uma 

reestruturação dos Serviços Hospitalares da Região Oeste (Portaria nº 276/2012, de 12 de 

setembro), propondo a integração do Centro Hospitalar do Oeste Norte com o Centro Hospitalar 

de Torres Vedras, visando a criação de um único Centro Hospitalar do Oeste – CHO. --------------- 

-----O processo de agregação mereceu sérias reservas dos órgãos autárquicos abrangidos pelos 

dois centros hospitalares, bem como dos seus profissionais e da população em geral. ----------------- 

-----O tempo veio dar-nos razão, tendo-se verificado nos últimos meses a tentativa de limitação de 

meios e de médicos nos Serviços de Urgência, representando uma notória prova de que a atual 

Administração cumpre exclusivamente as diretrizes do Ministro da Saúde com vista a uma simples 

redução de custos, sem atender aos interesses e aos direitos dos doentes da Região Oeste. ----------- 

-----Este processo só foi travado, momentaneamente, porque o pessoal médico teve a coragem de 

recusar a realização de qualquer tipo de horas extraordinárias, caso a intenção da Administração 

de diminuir o pessoal médico nas urgências, viesse a concretizar-se. ------------------------------------- 

-----Estas orientações ministeriais, a que se soma o aviso recente do despedimento de 30 

enfermeiros, contrariando o indicado no protocolo/2011, assinado entre o Ministério da Saúde e a 

Ordem dos Enfermeiros, diminuindo objetivamente a qualidade dos serviços prestados aos utentes, 

têm criado uma atmosfera de total desmotivação e desânimo entre o pessoal hospitalar, a quem 

sempre foi reconhecida uma enorme dedicação ao trabalho. ---------------------------------------------- 

-----Nunca se assistiu a uma tão grande falta de materiais básicos. Doentes e funcionários noticiam 

regularmente práticas que contrariam as mais elementares regras de assistência médica e 

administrativa, seja por falta constante de papel, pensos rápidos, fios de sutura, material 

desinfetante, lavatórios avariados em plena sala de operações, manutenção de aparelhos de ar 

condicionado por fazer, etc. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Só para se ter uma noção mais exata da gravidade do problema, depois de readquirida a 

idoneidade formativa, difícil estatuto que tantos hospitais se esforçam por atingir e conservar, é 

incompreensível que esta Administração proponha soluções que imediatamente proíbam que se 

continue a beneficiar da presença de médicos internistas, contribuindo, deste modo, para o 

desaparecimento inexplicável desta fundamental valência. ------------------------------------------------- 

-----Torna-se, pois, evidente que existe uma estratégia de subestimação da qualidade dos Serviços 

de Saúde a prestar às populações do Oeste, que já estão a pagar pelo esvaziamento e futuro 

encerramento do Hospital das Caldas da Rainha, a que se seguirá o encerramento do Hospital de 
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Torres Vedras, na perspetiva de que o primeiro venha a ser absorvido por Leiria e o segundo por 

Loures. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Assim, a ARS e esta Administração estão ativamente a agir contra a população da Região 

Oeste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Moção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Assim, de acordo com a alínea e) do nº 1, do art.º 21º, do Regimento da Assembleia 

Intermunicipal do Oeste, os membros do Grupo do Partido Socialista, propõem: ----------------------

-----a. A marcação de uma reunião com o Sr. Ministro da Saúde, com uma delegação da 

Assembleia Intermunicipal do Oeste o mais rapidamente possível, com o objetivo de dar a 

conhecer as preocupações sentidas pelas populações servidas pelo CHO e impedir a desagregação 

dos serviços Hospitalares, quer em pessoal quer com meios técnicos, colocando em causa a 

assistência médica a prestar à população”. Se todos estão preocupados com a Região Oeste é um 

bom momento, para em conjunto, assinarem a moção apresentada, solicitando ao Sr. Ministro da 

Saúde, uma reunião, para que possam ser esclarecidos, relativamente ao que está a acontecer com o 

Centro Hospitalar do Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Edgar Ximenes interveio para falar da Lagoa de Óbidos. É uma joia paisagística, 

turística e ambiental, um dos símbolos da Região Oeste e, numa visão integrada, deve ser uma 

preocupação de todos. A Lagoa de Óbidos está a enfrentar dificuldades que são recorrentes, a 

aberta está novamente em risco de fechar causando mais problemas com investimento, despesas e 

dragagens. Dirigiu um apelo ao executivo de Caldas da Rainha e de Óbidos, no sentido, de 

tornarem as promessas feitas, em período eleitoral, numa realidade e que a Lagoa não seja vítima de 

picardias, competição ou bairrismo que, por vezes, tem consequências desastrosas. Seria um bom 

exemplo, para terem uma visão suprapartidária e regional no que respeita à Lagoa, conseguirem 

uma grande unidade, não só entre os concelhos de Caldas da Rainha e Óbidos, mas também nas 

opções estratégicas e financeiras para a Região. O problema da Lagoa de Óbidos não deve ser 

esquecido. Deve haver uma vontade forte de ultrapassar bairrismos, divisões e defender uma joia 

que não é apenas de Caldas da Rainha e Óbidos e que pode ser uma das grandes marcas, 

nomeadamente, em termos turísticos, para a Região Oeste. -------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte referiu que perante as intervenções anteriores e, caso realmente 

aconteça o encerramento de vários serviços de finanças na Região Oeste, têm o dever moral de 

tomar uma posição em defesa das populações, dos serviços e da utilidade que os mesmos têm para 

as pessoas. Relativamente à questão da saúde, não tem dúvidas do que é preciso fazer em termos de 

reorganização, pelo que, naturalmente estarão ao lado das populações. O mesmo se passa em 
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relação às questões ambientais apresentadas. São tudo situações fundamentais para a boa qualidade 

de vida das sociedades existentes. Relativamente aos membros, a que prefere chamar de deputados 

intermunicipais, perguntou se tinham reparado na senha de presença. Essa senha, ao invés da dos 

mandatos anteriores, apenas contempla as reuniões ordinárias. Tendo em conta a crise que vivem, 

não faz sentido a senha ser aplicada às reuniões ordinárias e não o ser às reuniões extraordinárias, 

até porque muitos dos deputados vêm de terras distantes. Propôs que se façam todos os trabalhos 

necessários para alterar essa questão da Lei e as pessoas sejam remuneradas com uma senha de 

presença nas reuniões extraordinárias e com as devidas ajudas de custo, porque não são esses 

valores que vão pesar no orçamento. Por fim, referiu ter sido muito importante, terem falado do Sr. 

Nelson Mandela, todos sabem que essa personalidade teve o condão de não condenar a quem o 

condenou, que se traduz numa boa lição de ética e moral para todos os cidadãos. Desejou, ainda a 

todos um ótimo Natal e boas entradas. -------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para propor ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 

caso houvesse acordo, que as duas moções sobre o encerramento dos serviços de finanças e dado 

que são praticamente iguais, apenas diferindo na especificidade do caso do Cadaval e de Sobral de 

Monte Agraço, pudessem ser aglutinadas numa única, votada em conjunto. -----------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio informou, que da parte do Grupo do Partido Socialista, não vêm 

inconveniente em que, das duas moções, se redija um texto único que possa espelhar a preocupação 

e repudiar antecipadamente o encerramento de repartições de finanças na Região Oeste. --------------

-----O Senhor José Leitão referiu que uma vez que a CDU e o PS se propuseram a fundir as 

moções, pela parte do PSD, estão disponíveis para colaborar na redação final e transformá-la numa 

Moção que envolva toda a Assembleia e não apenas dois partidos, o que poderia trazer problemas 

político partidários. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou, que face ao exposto 

pelas forças partidárias, a moção 1 e 2, que tem a ver com a questão do encerramento de serviços 

públicos será transformada em apenas uma, podendo passar-se à votação. -------------------------------

-----O Senhor Luís Campos Silva interveio para questionar se não deverão reunir para elaborar um 

texto final para a Moção. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino referiu que deveriam votar ambas as moções individualmente e 

depois redigir um documento final em nome da Assembleia Intermunicipal. ---------------------------- 

-----O Senhor Luís Carlos Lopes sugeriu que as moções fossem de novo lidas na presente reunião. 

-----O Senhor Júlio Rodrigues propôs que, dado que a Mesa reúne as três forças políticas que 

apresentam consenso em relação às duas moções, a Assembleia Intermunicipal delegasse na Mesa a 
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elaboração de uma Moção que contemplasse as duas apresentadas, em vez de fazerem uma 

interrupção dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Leitão interveio para referir que preferiam uma redação única e que não se 

opõem à última proposta apresentada. A Mesa já percebeu o entendimento de toda a Assembleia e 

fará, certamente, um texto que espelhe a vontade de todos. -------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou, que para que não 

suscitem dúvidas, iriam proceder à leitura de cada uma das propostas e passou a palavra Sr. Júlio 

Rodrigues, Secretário da Mesa. ---------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues leu a primeira Moção entregue na Mesa, relativamente ao 

encerramento de serviços públicos na Região Oeste. --------------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes referiu que, independentemente da força partidária, ninguém 

quer que haja diminuição de serviços públicos, considerados essenciais. Todavia não pode votar 

favoravelmente a Moção lida. Não se sente confortável com o facto de a Mesa poder redigir uma 

Moção única, das duas apresentadas. Os primeiros dois terços da Moção são genéricos, falam do 

todo nacional e só o último terço da Moção fala do que lhes interessa, que é a Região Oeste. Fala de 

questões estruturais, de encerramento, passando depois para questões do pessoal, sindicatos e só, 

finalmente, fala das possibilidades de encerramento dos serviços no Oeste. Mostrou-se disponível 

para votar uma moção que foque apenas a conclusão da apresentada. Se a mesma continuar com 

todos os “considerandos”, vai votar contra, porque mistura tudo e tenta fazer a “politiquice”, que 

não interessa. O que interessa dizer é que não querem serviços públicos encerrados no Oeste, 

nomeadamente, no que concerne a repartições de finanças. Propõe que se centrem apenas na Região 

Oeste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor José Almeida mostrou-se surpreendido quando ouviu determinada fraseologia 

política. A Comunidade Intermunicipal do Oeste é um órgão político, a sua origem nasceu de uma 

eleição política. O que estão a discutir é política e todos têm que ter consciência disso. Devem ir à 

substância e deixar-se de “rodriguinhos”, concordam ou não com o encerramento de quatro 

repartições de finanças. Em relação aos “considerandos”, questionou se haveria alguma coisa que 

chocasse e desafiou os membros a enumerarem quais os “considerandos” que poderão ferir 

suscetibilidades. Talvez falar-se no Governo esteja na génese dos problemas levantados, mas é 

quem tem responsabilidades no encerramento ou não dos serviços. Terminou, dizendo “saibamos 

ser dignos e saibamos assumir a responsabilidade dos nossos atos”. -------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte afirmou que ninguém esteve com “rodriguinhos” e estão reunidos para 

valer aos interesses dos oestinos, independentemente das Bancadas. Na anterior reunião disseram “é 
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mais aquilo que nos une que aquilo que nos separa” e fez votos para que não se esquecessem dessa 

frase. Devem tentar colaborar para impedir o encerramento das repartições de finanças. Solicitou 

uma moção única que permita a todas as forças políticas estarem de acordo, sem se ofender, 

eticamente, a posição de cada um. O que interessa é fazer um documento que seja aceite de forma 

unânime para todos poderem votar. Dirigiu-se ao membro que interveio anteriormente, referindo 

que não houve falta de dignidade, houve sim verticalidade e uma postura muito clara e objetiva 

relativamente ao assunto e à moção que todos querem votar. -----------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação interveio para dizer que também não vê mal nos “considerandos” e 

acha arriscado, pensarem que pelo facto de estarem no Oeste deixam de ter um país à sua volta. 

Têm que enquadrar o problema do Oeste e na sua opinião está bem enquadrado. Da parte da CDU 

referiu que o mais importante é verbalizarem o seu protesto contra o encerramento das repartições, 

mas sem esquecerem que estão no país que estão. O que considera razoável e que a CDU subscreve 

é a delegação de responsabilidade na Mesa, para que esta elabore uma moção. Considera que todos 

acreditam no bom senso e na razoabilidade das pessoas da Mesa para construírem uma moção 

equilibrada e menos “rodriguinha” do que algumas coisas que já foram ditas. ---------------------------

-----O Senhor José Leitão referiu que todos assistiram, na primeira reunião da Assembleia, a uma 

profissão de fé, de todos em relação ao Oeste em primeiro lugar. Propôs que os promotores das 

moções aceitem que as mesmas não sejam votadas e que seja dado um voto de confiança aos três 

elementos da Mesa para elaborarem uma moção que reflita o que foi dito. -------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio referiu que da parte do Partido Socialista não apresentam qualquer 

objeção à proposta apresentada pelo anterior membro. Sugeriu que sejam lidas as duas moções e 

que após a leitura se passe o ónus para a Mesa poder construir um texto único e final a ser votado. -

-----O Senhor António Querido interveio para dizer que o CDS não está representado na Mesa 

mas não se opõe a que seja redigida uma versão final que agregue as duas moções, por parte da 

Mesa. Apenas fez referência a que se circunscrevessem ao essencial, o encerramento das 

repartições de finanças, deixando de fora qualquer tipo de consideração para com a atividade 

política do atual Governo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Alberto Avelino interveio para dizer que estão a perder tempo. Existem duas 

moções, que na substância e essência dizem que não querem nem aceitam que as repartições de 

finanças, enumeradas, sejam encerradas. Claro que não irão fazer uma linguagem apologética do 

Governo, como também não vão por de lado que o Sindicato já se queixou. Mas para não haver 

problemas, devem fazer uma breve reunião, com um elemento de cada força partidária da 

Assembleia Intermunicipal para redigirem a moção final que será depois aprovada ou não. -----------
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-----O Senhor Luís Carlos Lopes referiu que o membro anterior ultrapassa a própria moção do seu 

partido e leu a moção do Partido Socialista. Na sua opinião a moção do PS é pacífica e mostra-se 

disponível para a votar. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor João Bernardes referiu não perceber porque é que o PSD não apresenta uma moção 

individual. A CDU tem uma moção, que pode ser votada. Não percebe porque é que a CDU não 

pode dizer o que diz, apenas porque o PSD entende que tem que ser comum. ---------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues referiu ser membro e Presidente de uma Assembleia Municipal há 

catorze anos. A CDU tem acreditado na sua pessoa como independente e referiu ter feito a sua 

proposta de coração aberto, sem intervenção de nenhuma política, apenas tendo em atenção o seu 

concelho e o Oeste. Dirigiu-se ao membro Luís Carlos Lopes dizendo que este ouviu mal quando se 

refere a sindicatos. O que disse na sua moção foi apenas que “…até o Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores dos Impostos, afirma ter fundadas razões para admitir que se antevê o 

encerramento de mais de uma centena e meia de Repartições de Finanças.” Ao longo da sua vida 

não tem feito política e sente-se defraudado por os três concelhos, anteriormente, referidos poderem 

vir a perder as suas repartições de finanças. Mostrou-se disponível para votar a moção do PS, 

porque ambas dizem o mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal propôs a realização de uma 

breve reunião, com um membro de cada uma das Bancadas, para fazerem a fusão das duas moções 

numa única, a ser posteriormente votada. ----------------------------------------------------------------------

-----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 sobre a saúde na Região Oeste. 

-----O Senhor José Lalanda leu a moção apresentada pelo membro Rui Prudência sobre a saúde na 

Região Oeste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

apresentada sobre a saúde na Região Oeste. -------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte interveio para referir a sua solidariedade com os elementos que se 

ausentaram da reunião para elaborarem a moção sobre o encerramento das repartições de finanças e 

que também têm direito a voto. Referiu não entender porque não fizeram uma pequena interrupção 

dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Alberto Avelino sugeriu que as moções fossem votadas no final da reunião quando 

todos estiverem presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes referiu que sendo a Assembleia Intermunicipal um órgão 

político pode solicitar as audiências que desejar à Tutela. Mais importante que fazer uma moção a 
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pedir uma reunião seria que a moção se direcionasse para que o Sr. Presidente do Conselho 

Intermunicipal e os restantes Presidentes de Câmara fossem em sua representação, dado o seu peso 

e importância. Sabe que existem disfunções e fragilidades nos hospitais, mas não se sente em 

condições de saber ao certo o que falta e falha nos hospitais. A moção entra em detalhes muito 

específicos, difíceis de provar. Mas vai votar favoravelmente a moção porque pretende que os 

Hospitais de Caldas da Rainha e Torres Vedras continuem a funcionar e a prestar um serviço 

público de qualidade. Seria mais consequente a reunião ser feita com o Sr. Presidente de Câmara de 

Torres Vedras, que tem agora funções supramunicipais do que com uma equipa da Assembleia 

Intermunicipal. A representação da Assembleia Intermunicipal deve ser feita pelos Srs. Presidentes 

de Câmara. Referiu também existirem alguns pontos na moção em que vai votar só porque sim, 

porque não tem a certeza se tudo é verdade. -------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio esclareceu que o que está proposto na moção é a marcação de uma 

reunião entre o Sr. Ministro da Saúde e uma delegação da Assembleia Intermunicipal, esclarecendo 

que os Srs. Presidentes de Câmara fazem parte da Assembleia. Não tem problema que alguém, em 

representação do Conselho Intermunicipal, acompanhe a delegação. A definição de quem são as 

pessoas que farão parte da referida delegação intermunicipal, poderá ser feita posteriormente. -------

-----O Senhor Rogério Cação referiu que falar em disfunções é um eufemismo, só quem não 

conhece o que se passa a nível da saúde na região é que pode falar dessa maneira. Quando falam da 

realidade da saúde na Região Oeste, não se resumem a Caldas da Rainha e Torres Vedras, o Centro 

Hospitalar do Oeste integra mais hospitais e tem outros problemas que devem ser incorporados. 

Referiu ainda, que na CDU nunca votam só porque sim e que vão votar favoravelmente a proposta 

sem quaisquer dúvidas. Sabe que é uma tarefa difícil, em Peniche pediram uma reunião em outubro 

de 2011 e foram recebidos a dez de dezembro de 2013. Nessa reunião estiveram reunidos com o Sr. 

Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e o Sr. Secretário de Estado da Saúde, onde lhes 

foi garantido que vai haver um plano estratégico para o Centro Hospitalar do Oeste e que as 

populações vão ser ouvidas. -------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu por terminada a discussão 

e colocou à votação a Moção sobre a Saúde na Região Oeste apresentada pelo Sr. Rui Prudêncio, 

que foi aprovada por maioria, com 40 votos a favor e 7 abstenções. ----------------------------------- 

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

Rodrigues, Secretário da Mesa para proceder à leitura do Voto de Pesar ao Sr. Nelson Mandela, 

apresentado pela Bancada da CDU. ----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues leu Voto de Pesar ao Sr. Nelson Mandela, apresentado pela 
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Bancada da CDU. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Pesar ao Sr. Nelson Mandela, apresentado pela Bancada da CDU, que foi aprovado por 

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

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

Rodrigues, Secretário da Mesa para proceder à leitura do texto final da Moção sobre o 

encerramento dos serviços públicos na Região Oeste. -------------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues leu o texto final da Moção conjunta sobre o encerramento dos 

serviços públicos na Região Oeste, que se transcreve: “Com a apresentação do Plano de Redução e 

Melhoria da Administração Central (PREMAC) o Governo introduz mais uma proposta de 

encerramento de serviços públicos. ---------------------------------------------------------------------------- 

-----Para o Distrito de Lisboa que tem 16 Concelhos e 37 Repartições de Finanças, o Governo, 

através do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), indica que serão 

encerradas 4 repartições, 3 das quais nos Concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal 

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

-----Assim os Concelhos de Arruda dos Vinhos, Cadaval e Sobral de Monte Agraço, verão as suas 

repartições de Finanças encerrar e desta forma a vida de todos os habitantes destes Concelhos, 

com uma matriz essencialmente rural e com uma população envelhecida mas onde já é notória 

uma inversão na fixação de população mais jovem em setores importantes da economia regional, 

irá sofrer mais um retrocesso, aumentando as suas dificuldades de acesso a este serviço público 

básico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Terão desta forma de se deslocar até um Concelho vizinho para solicitar o mais básico dos 

requerimentos ou efetuar o mais simples ato de cidadania, como é o pagamento dos seus impostos.  

-----Acreditamos que cada Concelho pela sua autonomia e pela proximidade direta aos seus 

cidadãos terá o direito legítimo de manter um conjunto de serviços públicos mínimos e essenciais, 

no qual se inclui o serviço de Repartição de Finanças. ----------------------------------------------------- 

-----O Oeste não pode aceitar ver encerrar mais serviços públicos. -------------------------------------- 

-----Desta forma, a Assembleia Intermunicipal do Oeste solicita ao Governo que reveja os 

pressupostos que constituem a base para o encerramento destes serviços e suspenda este processo, 

sob pena de populações inteiras ficarem sem acesso ao mais básico dos seus serviços públicos, as 

suas Repartições de Finanças. ----------------------------------------------------------------------------------

-----A Assembleia Intermunicipal do Oeste, propõem que em vez de se encerrarem os serviços 

públicos, o Governo fomente a criação de Lojas do Cidadão, onde possam estar agrupados os 
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diferentes serviços públicos, rentabilizando, desta forma, quer as infraestruturas quer os recursos 

humanos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Caso a Moção seja aprovada, será dado conhecimento à Presidência da República, ao 

Gabinete do Primeiro-Ministro, ao Gabinete da Ministra das Finanças, à Comunicação Social 

regional e nacional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

final da Moção conjunta sobre o encerramento dos serviços públicos, que foi aprovada por 

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

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

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

-----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 em relação aos problemas 

com a saúde, os Srs. Presidentes de Câmara têm estado sempre alerta porque não têm tido sossego 

com a saúde hospitalar em toda a Região. No que se refere à reunião com o Sr. Ministro da Saúde, a 

mesma foi solicitada em maio de 2012, reiterada sucessivamente e, até aos dias de hoje não tiveram 

resposta. Quanto ao encerramento das repartições de finanças, informou ter sido das primeiras 

decisões que tomaram após a tomada de posse do Conselho Intermunicipal e para o qual solicitaram 

uma reunião ao Secretário de Estado, que tem afeto o respetivo dossiê, para se inteirarem das 

intenções efetivas do Governo, para além do que é noticiado na comunicação social. Em relação à 

Lagoa de Óbidos, tem informação de que estão previstas dragagens em 2014, compromisso 

assumido pela Secretaria de Estado. É um dos assuntos a contemplar no próximo Quadro 

Comunitário de Apoio, sendo certo que os Municípios de Óbidos e Caldas da Rainha estão 

concertados e atentos à solução dos problemas da Lagoa. No que diz respeito à sugestão do Sr. Raul 

Duarte, quanto à possibilidade da OesteCIM poder vir a pagar senhas de presença nas reuniões 

extraordinárias e ajudas de custo, não é tanto uma questão orçamental mas uma questão de 

legalidade a que têm que obedecer. Por último, agradeceu as palavras amigas e o voto de confiança 

do Sr. Júlio Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2013 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

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

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

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou tratar-se de uma informação 

técnica referente ao primeiro semestre de 2013 e mostrou-se disponível, bem como o Revisor 

Oficial de Contas, que se encontra presente, para responder a qualquer dúvida. ------------------------- 

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

intervenções e que a Assembleia Intermunicipal tomou conhecimento da informação do ROC sobre a 

situação económica e financeira a 30 de junho de 2013 da Comunidade Intermunicipal do Oeste. --------

-----PONTO 3 – APROVAÇÃO DA REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 2 DA COMUNIDADE 

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

-------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 uma pequena 

revisão orçamental, decorrente da venda de equipamento de transporte e da atribuição de ajudas de 

custo aos membros do Conselho Intermunicipal, devidas nos termos da Lei. ----------------------------

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

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

-----O Ponto 3 – Aprovação da Revisão Orçamental nº 2 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

foi aprovado, por maioria, com 1 abstenção. ------------------------------------------------------------------

-----PONTO 4 - APROVAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

PARA 2014 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ---------------------------------

-----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 documento 

estratégico e de princípio do mandato, sendo, igualmente, um documento que reflete a situação do 

país e da OesteCIM. A entidade vive, não só, mas em grande parte dos fundos comunitários e vive 

na incerteza de saberem o que vai ser o Quadro Comunitário de Apoio, a chamada Estratégia 2020, 

cujo nome vai ser CRER. Por isso, o Plano e Orçamento apresentado, não reflete aquilo que será o 

futuro da Comunidade e dos seus Municípios, no âmbito dos sete anos do próximo Quadro 

Comunitário de Apoio, mas sim a consolidação da situação financeira da Comunidade, importante, 

para conseguirem agarrar novos desafios. Não escondem que as circunstâncias em que ocorreu a 

extinção da Pisoeste tem provocado alguns problemas em termos financeiros e de tesouraria e, por 

isso, o ano de 2014 deve ser um ano determinante para que toda essa situação fique regularizada, 

deixando a OesteCIM com uma condição financeira normal, para a partir daí poderem discutir com 

a CCDR Centro um bom pacote de CRER para toda a Região Oeste. O Plano e Orçamento também 
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reflete os projetos que ainda estão em curso, que foram candidatados no seio do Quadro 

Comunitário em vigor e que têm ainda muito para dar à OesteCIM, nomeadamente, o que diz 

respeito à modernização administrativa - SAMA, que responde às necessidades de todos os doze 

Municípios e é importantíssimo para a modernização e capacidade de resposta, que cada uma das 

Câmaras Municipais pode, e deve dar, a quem as procura. O projeto relacionado com o 

empreendedorismo e a necessidade de o incutir desde o ensino primário até outros níveis. A marca 

Oeste Portugal, que é um projeto novo mas que será importante na congregação dos interesses dos 

doze Municípios e na criação de uma imagem única que tenha reflexos em termos empresariais. 

Outro projeto, fruto do grande esforço por parte de todos é o Oeste Led, um projeto que será de 

referência nacional quando for aprovado e concretizado, o que se espera que ocorra no final de 

2013 ou início de 2014. Trata-se de uma candidatura muito pesada em termos financeiros mas 

muito importante em termos de revolução do que será a iluminação pública a nível da Região. 

Pretende-se que seja um projeto âncora e matriz do Oeste para todo o território nacional. Quanto ao 

futuro e próximo Quadro Comunitário de Apoio, os Municípios estão bastante concentrados e 

organizados, no sentido de não deixar perder nenhuma oportunidade de financiamento e de 

promoverem o engrandecimento da Região Oeste, tanto em termos individuais, como ao nível dos 

projetos transversais e comuns aos doze Municípios do Oeste. ---------------------------------------------

-----O Senhor José Acácio Barbosa referiu estar perante um documento estratégico e dos cinco 

objetivos estratégicos, alguns suscitaram-lhe interrogações quanto à forma como poderão ser 

realizados, tendo em conta a sua importância. É um documento com uma clara definição de 

prioridades que procura ser a continuidade daquilo que foram as Opções do Plano e Orçamento 

para 2013. Questionou de que forma vai ser feito o acompanhamento da Lei de Bases do 

Ordenamento do Território e do Solo, embora sabendo que a matéria não está nas mãos do 

Conselho Intermunicipal. No final desejou Boas Festas a todos os presentes. ---------------------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes referiu que a informação anexa à proposta dá conta da posição 

dos Srs. Presidentes de Câmara face ao documento apresentado. O facto do Conselho 

Intermunicipal, que tem um conhecimento mais real e intrínseco da atividade da OesteCIM, ter 

aprovado o documento, por unanimidade, é um fator importante. Como foi referido, o presente 

Plano e Orçamento é um documento que está em standby à espera do CRER, tem objetivos 

estratégicos ambiciosos e seria importante que a OesteCIM conseguisse implementar muitos dos 

projetos inseridos nos objetivos estratégicos, nomeadamente no planeamento e implementação da 

estratégia regional; no objetivo IV, o QualityCoast, a Semana Europeia da Mobilidade no Oeste, as 

rotas temáticas; no Objetivo II, onde se insere a cartografia numérica à escala 1:2000 e a aplicação 
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de algumas diretivas e, por fim, cada vez mais as questões energéticas e os projetos com a Agência 

de Energia. Trata-se de um orçamento prudente e um plano de atividades ambicioso que com o 

devido suporte, o referido envelope financeiro, terá condições para ser implementado. Devem em 

conjunto e de forma harmoniosa tentar disseminar pelo território, um conjunto de ações, que cada 

vez passa menos pelas estruturas. O Quadro 2014-2020 é mais vocacionado para ações e apoios do 

que para estruturas. Por fim, colocou uma dúvida em relação às contas, nomeadamente, o aumento 

de 18% em relação ao ano anterior, com despesas de pessoal. ---------------------------------------------

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

colocadas. Em relação às questões do Sr. José Acácio Barbosa, explicou que na Lei de Bases do 

Ordenamento do Território e dos Solos a competência da OesteCIM passa apenas por fazer o 

acompanhamento, que é feito por técnicos da OesteCIM, que não têm uma verdadeira apetência e 

especialização na matéria e pelos Srs. Presidentes de Câmara e técnicos municipais que estão mais 

perto do seu território. As competências nessa ordem são daquelas que deviam ser delegadas nas 

CIM’s. Andam a inventar e transferir competências para delegar nas CIM’s, que não fazem sentido, 

como a gestão do pessoal e as competências no âmbito do território continuam nas CCDR’s, com o 

afastamento que as mesmas têm em relação ao território. Em relação à questão de princípio 

colocada pelo Sr. Luís Carlos Lopes, que também tem a ver com o QREN/CRER, informou, que 

efetivamente, o discurso tem sido no sentido de investirem mais na economia e menos no 

equipamento e estrutura. Na sua ótica e da reunião que tiveram, não vieram com a total indicação 

nesse sentido, até porque se analisarem a execução do QREN vêm que quem tem bons 

comportamentos de execução são os Municípios. Quem está no Governo, também deve ter essa 

perceção, se querem executar QREN têm que se agarrar muito aos Municípios sob pena de não 

conseguirem executar. O QREN está parado há dois anos e meio e chegaram a dezembro de 2013 

com seis biliões por executar. Têm grande esperança que se a orientação do CRER for para a 

economia, também haverá para equipamentos, nomeadamente, para os equipamentos de ensino nas 

escolas. Deverá haver verbas para fechar a rede das escolas, muito embora o valor previsto na 

Região Centro seja muito abaixo daquilo que será razoável, mas os números não estão confirmados 

e, por isso, espera que consigam fazer pressão para que as coisas melhorem, caso contrário, criam 

uma situação insustentável para todos os concelhos. Se será fácil para cada um dos Municípios ou 

executivos municipais elencar aquilo que mais precisam e aquilo que melhor se encaixa no próximo 

QREN, em função das regras, o enorme desafio que têm pela frente é tentarem ser mais que um 

somatório de partes. O Oeste não se deve limitar a ser um somatório de doze Municípios mas sim 

ter projetos transversais, que sejam supramunicipais no sentido de dar maior coerência e 
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congruência à Região. Em relação à questão técnica colocada, do aumento dos 18% com despesas 

de pessoal, explicou que no ano anterior não houve previsão no orçamento para o pagamento do 

subsídio de Natal e de férias dos trabalhadores da OesteCIM e no presente ano já se verificou essa 

previsão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----O Ponto 4 – Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 da Comunidade 

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

-----PONTO 5 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS ------------------------------------------------------------------------

-----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 de uma informação 

que já deve ter sido discutida nas Assembleias Municipais. Existem muitas despesas que abrangem 

mais que um ano económico daí que haja a necessidade de aprovar a referida autorização prévia 

genérica para assunção de compromissos plurianuais, que no caso concreto, enquadram dentro dos 

valores legais. Trata-se de uma questão de maior funcionalidade, que deixa mais tempo livre para a 

discussão de outros assuntos de maior interesse regional. ---------------------------------------------------

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

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

-----O Ponto 5 – Autorização Prévia Genérica para Assunção de Compromissos Plurianuais, foi 

aprovado, por maioria, com 1 abstenção. ---------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO 6 - APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL E LISTA NOMINATIVA DA 

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

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal explicou que o documento apresentado é 

praticamente igual ao que foi aprovado no ano anterior. O documento não tem grandes alterações 

porque não sabem quais são os desafios futuros para as CIM’s e enquanto novo executivo também 

não estão em condições de proceder a alterações em termos de pessoal. A única diferença do 

documento em relação ao ano anterior é o regresso à OesteCIM de um trabalhador que estava no 

Município de Arruda dos Vinhos e a saída de um trabalhador que foi para o Município de Sobral de 

Monte Agraço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou não haver 

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

-----O Ponto 6 – Aprovação do Mapa de Pessoal e Lista Nominativa da Comunidade Intermunicipal 

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

-----PONTO 7 - APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS DA COMUNIDADE 

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

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal agradeceu a flexibilidade para aditarem o 

ponto na Ordem de Trabalhos. As alterações apresentadas aos Estatutos são várias, mas apenas 

decorrentes das alterações legislativas e, não são mais nem menos, que a adequação dos estatutos 

existentes à nova fórmula legal. Alguma dúvida existente pode ser colocada à sua pessoa ou ao Dr. 

Fanha Vieira, que fez e apresentou a proposta de alteração dos Estatutos ao Conselho 

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

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

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

-----O Ponto 7 – Aprovação dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado, 

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal interveio, para em nome dos doze 

Presidentes de Câmara da Região Oeste, desejar a todos votos de um Feliz Natal, retemperador de 

forças para encararem o novo ano de 2014. -------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal relembrou os membros para 

enviarem os seus contributos para a alteração ao Regimento da Assembleia Intermunicipal até ao 

dia trinta de janeiro de dois mil e catorze e desejou as Boas Festas a todos os presentes. -------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal seguidamente colocou à 

votação a aprovação da Minuta da Ata, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

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

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

pelas vinte e três horas e trinta minutos do dia treze de dezembro de dois mil e treze, de que, para 

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