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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

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

DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE  

 
-----Aos vinte e seis dias, do mês de dezembro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, 

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

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

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

-----Ponto 1 – Informação escrita do Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM; ----------

-----Ponto 2 - Apresentação do Relatório da Comissão de Saúde, referente à construção do futuro 

Hospital do Oeste; -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 3 -  Informação do ROC sobre a situação Económica e Financeira a 30 de junho de 2019 

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

-----Ponto 4 - Aprovação, discussão e votação da Proposta de alteração ao Regulamento Orgânico 

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

-----Ponto 5 -  Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2020 da Comunidade 

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

-----Ponto 6 -  Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2020 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ---------------------------------------------------------------

-----Ponto 7 -  Apresentação, discussão e votação da Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais. --------------------------------------------------------------------------------------

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro Martins 

(Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal), o Sr. Rodrigo Neves Amaro (em substituição 

do Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal) e o Sr. Júlio Manuel Lourenço 

Rodrigues (Secretário da Mesa da Assembleia Intermunicipal). -------------------------------------------

-----Estiveram presentes os Deputados Intermunicipais da Assembleia Intermunicipal, que se passa 

a indicar: Liliana Batista de Sousa, Rui Manuel Dias Alexandre, Mário Pedrosa Gonçalves, Nuno 

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

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

Silva, João Carlos Barreiras Duarte, Luís Francisco Campos e Silva, Rui Manuel Martins Soares, 

Maria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa, Nelson Cordeiro Garcia Rosa, Carlos Manuel Teixeira 

Marques, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, Pedro António Rosário Assunção Seixas, em 
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substituição de Manuel Mendes Nunes, Duarte Nuno Batista Ferreira, António Alberto de Carvalho 

Santos, José Manuel Dias Custódio, Jorge Augusto Farto Faria de Sousa, Luísa Maria Ricardo 

Alves, Daniel Vieira Meco, Maria Celeste Ferreira Cardador, João Carlos Marques Costa, Filipe 

Miguel  Alves Correia Daniel, Albino Agostinho de Sousa, Carlos Manuel de Sousa Policarpo, 

Ademar Vala Marques, José António Bombas Amador, Rui Luís Fernandes Corado, Rui José 

Prudêncio, Rita João de Maya Gomes Sammer, Nelson Laureano Oliveira Aniceto, Susana Maria 

Ribeiro das Neves, Pedro Miguel de Sousa Nunes de Castelo e José António do Vale Paulos. -------

-----Tiveram falta justificada os Deputados Intermunicipais: Raúl José Afonso Duarte, António 

Carlos Lopes Bexiga, Pedro Miguel Amaral Carvalho Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de 

Azevedo Sampaio, Anabela Blanc Capinha Corado e Américo Araújo Gonçalves. ---------------------

-----Tiveram falta injustificada os Deputados Intermunicipais: Joaquim Ascensão Pequicho. ---------

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

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

Municipal de Arruda dos Vinhos, André Filipe dos Santos Matos Rijo, o Sr. Vice-Presidente da 

Câmara Municipal do Bombarral, Nuno Alexandre Gomes Vicente, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal do Cadaval, José Bernardo Nunes, 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 Sobral de Monte Agraço, 

José Alberto Quintino da Silva e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos 

Manuel Antunes Bernardes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal lamentou terem que ter alterado a data 

da reunião, inicialmente agendada para o dia 19 de dezembro. Informou que a decisão, foi tomada 

em conjunto com o Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal, dadas as condições climatéricas 

que se faziam sentir nesse dia, podendo colocar em perigo as deslocações dos Deputados 

Intermunicipais e, tendo também em conta, que os Presidentes de Câmara também estavam a 

acompanhar os trabalhos da Proteção Civil. Agradeceu a cooperação de todos referindo ter falado 

com os Membros da Mesa e Líderes de Bancada que partilharam a mesma opinião. Agradeceu ao 

Presidente do Conselho Intermunicipal a lembrança que tinham para todos os Deputados, um Bolo 

Rei, que acabou por ser distribuído a outras pessoas e a lembrança que todos receberam no presente 

dia. Por fim, informou, que antes do início dos trabalhos iriam ver um vídeo da Maria, “mascote” 

do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Oeste (Oeste PIAAC). -----------

-----APRESENTAÇÃO DA ATA ANTERIOR-------------------------------------------------------------
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-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 4, da última 

reunião, realizada no dia 16 de abril de 2019, se encontrava na Mesa para discussão. ------------------

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

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

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

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

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

-----Ofício datado de dia 24/04/2019, dirigido ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da 

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

16/04/2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Cinco Ofícios datados de dia 24/04/2019, dirigidos ao Patriarcado de Lisboa, ao Presidente da 

Assembleia Municipal de Alcobaça, ao Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, à Ministra da 

Cultura e à Paróquia do Santíssimo Sacramento de Alcobaça com envio da Moção “Na Salvaguarda 

do Interesse Económico e Turístico para a Região Centro”; ------------------------------------------------ 

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

-----Email datado de dia 24/04/2019, dirigido à Comunicação Social com envio da Moção “Na 

Salvaguarda do Interesse Económico e Turístico para a Região Centro”; ---------------------------------

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

-----Email datado de dia 25/09/2019, dirigido aos Deputados da Assembleia Intermunicipal a 

informar que se procedeu ao pagamento das senhas de presença da reunião de Assembleia de dia 16 

de abril de 2019 e da 1ª reunião da Comissão Permanente de Líderes, realizada no dia 7 de abril de 

2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 13/11/2019, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da OesteCIM e 

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

Assembleia Intermunicipal de dia 19/12/2019; ---------------------------------------------------------------

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

-----Ofício Circular datado de dia 09/12/2019, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da 

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

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

-----Documento 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Email datado de dia 13/12/2019 dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da OesteCIM e 

aos Deputados da Assembleia Intermunicipal, com envio do Relatório da Comissão Permanente de 

Saúde e seus anexos; ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 19/12/2019, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da OesteCIM e 

aos Deputados da Assembleia Intermunicipal a informar do cancelamento da reunião devido às 

condições climatéricas adversas; --------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 19/12/2019, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da OesteCIM e 

aos Deputados da Assembleia Intermunicipal com a nova convocatória para a presente reunião;-----

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

-----Emails de resposta aos convites dirigidos à Mesa da Assembleia Intermunicipal da OesteCIM.--

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

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

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

livro de Atas. Para além das justificações de faltas supra mencionadas a Mesa recebeu ainda os 

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

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Alenquer, datado de dia 29/04/2019, com envio da Moção: 

“Aumentar o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) para a Região Oeste – Comunidade 

Intermunicipal do Oeste”, aprovada por unanimidade na sua sessão de 27 de abril de 2019; ---------- 

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 03/05/2019, com 

envio da Moção: “Aumentar o Programa de Apoio à Redução Tarifária para o Oeste”, aprovada por 

unanimidade na sua sessão de 30 de abril de 2019;-----------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Câmara Municipal da Nazaré, datado de dia 07/05/2019 com Proposta sobre a Quota 

da Sardinha para 2019 e posição assumida pelo Órgão Executivo do Município da Nazaré 

relativamente a esse assunto; ------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, datado de dia 10/05/2019, com envio da 

Moção conjunta das Assembleias Municipais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, 
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aprovada por unanimidade na sua sessão ordinária de 29 de abril de 2019; ------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Torres Vedras, datado de dia 10/05/2019, com envio da 

Moção: “Centro Hospitalar do Oeste”, aprovada por unanimidade na sua sessão de 29 de abril de 

2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Convite da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 17/05/2019, para a 

Assembleia Municipal Evocativa dos 500 anos do Foral para Montagraço; ------------------------------

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

-----Convite da Junta do Núcleo Oeste do Corpo Nacional de Escutas, datado de dia 08/07/2019, 

para Abertura do XIV ACANUC – Acampamento do Núcleo; ---------------------------------------------

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

-----Ofício do Gabinete da Secretaria de Estado da Cultura, datado de dia 12/09/2019, com resposta 

à Moção: “Na Salvaguarda do Interesse Económico e Turístico para a Região Centro”, enviada pela 

Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; ---------------------------------------------------------------------

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

-----Convite da Fundação INATEL, datado de dia 05/11/2019, para o Colóquio Internacional 

subordinado ao tema “Sustentabilidade do Território, Património e Turismo Social; -------------------

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

-----Ofício da Câmara Municipal da Nazaré, datado de dia 04/12/2019 com Proposta sobre a 

Sustentabilidade da Pesca do Cerco na Nazaré e posição assumida pelo Órgão Executivo do 

Município da Nazaré relativamente a esse assunto; ----------------------------------------------------------

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

-----Convite da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 05/12/2019, para a 

Sessão de Encerramento das Comemorações dos 500 anos do Foral para Montagraço. ----------------

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

-----O Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues agradeceu a presença do Senhor Presidente da 

Mesa da Assembleia Intermunicipal na Sessão de Encerramento dos 500 Anos do Foral para 

Montagraço. Agradeceu, igualmente, ao Presidente do Conselho Intermunicipal a lembrança 

oferecida no início da reunião. Seguidamente apresentou o Voto de Congratulação pelo “Estudo 

sobre o Poder de Compra Concelhio (INE/2019)”, que leu e se transcreve: ------------------------------

-----“O Instituto Nacional de Estatística divulga bienalmente o Estudo sobre o Poder de Compra 
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Concelhio (EPCC), que tem como objetivo caraterizar os municípios portugueses relativamente ao 

poder de compra numa lógica abrangente do bem-estar material, a partir de um conjunto de 

variáveis e por recurso a um modelo de análise fatorial com base em 16 variáveis. No passado dia 

12 de novembro, foram divulgados os dados estatísticos respeitantes ao ano de 2017, desagregados 

por município e por região, NUT III e NUT II. Assim, de acordo com o Estudo, o Índice de Poder 

de Compra reflete o peso do poder de compra manifestado regularmente em cada município ou 

região, considerando-se que, no total do país, assume o valor de 100 como média. --------------------

-----Salienta-se que, de acordo com esta publicação, a Região Oeste apresenta um valor de índice 

de Poder de Compra (per capita) de 89,40. Este valor é superior à média da Região Centro 

(88,30). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----No Estudo pode-se ainda ler: “Na Região Centro, além de três capitais de distrito (Coimbra, 

Aveiro e Leiria), destaca-se o município de Sobral de Monte Agraço.” (página 24). Assim, o 

concelho de Sobral de Monte Agraço é o único concelho da Região Oeste que apresenta um 

indicador de Poder de Compra superior à média nacional (no valor de 103,37). -----------------------

-----Sobral de Monte Agraço integra uma pequena lista de concelhos com um indicador de Poder 

de Compra superior à média nacional, sendo a 3ª Vila nacional acima da média e o primeiro 

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

-----Face, a estas evidências, congratulo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sobral de 

Monte Agraço e todos os sobralenses pela posição que o Município ocupa nos dados apresentados 

pelo Estudo do INE, afirmando-se, assim, Sobral de Monte Agraço como um concelho atrativo e de 

referência na região, diria mesmo, um concelho onde é bom viver.”  ------------------------------------- 

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

-----PONTO 1 -  INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DO CONSELHO 

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

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

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

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM referiu que a informação sobre a 

atividade da OesteCIM está clara, mas gostaria de reforçar dois ou três assuntos. O primeiro diz 

respeito à descentralização de competências, em que a OesteCIM foi uma das únicas a assumir 

todas as competências que havia para assumir. Estão a dotar a OesteCIM de recursos, para que a 

mesma consiga responder a todas as valências que o Estado Central transferiu para as CIM. Em 

termos de educação, têm dado continuidade aos projetos existentes, nomeadamente da concertação 
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da rede de ofertas profissionalizantes para os cursos profissionais nível IV e Cursos de Educação e 

Formação; em relação ao Aluno ao Centro decidiram avançar para a segunda fase do projeto; ainda 

ao nível da educação, fizeram uma candidatura ao programa “Erasmus +”, que vai permitir a 

mobilidade de professores e dirigentes escolares. No que diz respeito à cultura, informou que a 

candidatura “Cultura para Todos” está aberta até março e que será a CIM a elaborar a candidatura 

com os inputs de cada Câmara Municipal. No que diz respeito ao projeto “Idade +” ainda não têm 

informação de como poderão investir o valor que consensualizaram com o Centro 2020. Ao nível 

das infraestruturas, referiu que em relação ao IC11, continuam num processo de articulação com a 

tutela, já tiveram algumas reuniões com o Secretário de Estado das Infraestruturas, no sentido de 

consensualizarem o traçado, porque conseguiram que o projeto fosse colocado no PNI 2030 

(Programa Nacional de Investimentos). Têm uma reunião agendada para o dia 27 de dezembro, 

para tentarem fechar a questão do traçado, tendo em conta a rentabilização dos recursos financeiros 

e a mobilidade na Região. Informou, que a segunda fase da Linha Oeste está atrasada, 

nomeadamente, o percurso Torres Vedras/Caldas da Rainha. O percurso teve que ser revisto, mas 

será lançado no início do próximo ano. Continuam a pressionar o Estado Central para não esquecer 

o percurso de Caldas da Rainha para norte. No que diz respeito ao Hospital do Oeste e como tinha 

sido acordado, constituíram um Grupo de Trabalho entre a ARSLVT, o CHO e a OesteCIM, para 

decidir a metodologia de trabalho. Solicitou que fosse distribuído a todos os membros um 

documento com a calendarização e cronograma dos trabalhos. Nesse documento estão explicitas as 

macro atividades a realizar, nomeadamente, um estudo qualitativo, o estudo sobre a localização do 

futuro Hospital do Oeste, os impactos sociais e económicos da criação do futuro hospital do Oeste, 

a identificação da melhor solução para os polos do atual Centro Hospitalar do Oeste e a elaboração 

do relatório. Seguidamente, vão adjudicar a uma empresa externa a elaboração e apresentação do 

Relatório. São questões complexas e os inputs da ARSLVT e do CHO são extremamente 

importantes, porque têm a matriz do que é necessário em termos de saúde. Ressalvou ainda a 

questão do PART. Informou que o Conselho Intermunicipal trabalhou e refletiu muito e chegaram à 

conclusão que para minimizar as assimetrias entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste e a Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) era importante a criação de coroas. Pensaram em criar duas coroas, 

a dos Municípios que estão mais perto da AML, mais a sul, com um valor que tem por base os 30 

euros daquilo que já praticavam em cada Município e os 40 euros daquilo que é praticado na AML, 

estipulando para essa coroa uma tarifa de 70 euros. A outra coroa foi criada para os Municípios 

mais a norte, mais afastados da AML, que tem por base os 40 euros do passe intermunicipal e os 40 
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euros do passe da AML, consensualizando o valor em 80 euros. As duas coroas foram criadas com 

o objetivo de minimizar a assimetria que havia entre a AML e a CIM, mas também porque 

acreditam na descarbonização, porque criam maior poupança às famílias do Oeste e porque são 

benéficas em termos de competitividade territorial, ao nível empresarial e individual ou familiar. 

Foi uma decisão refletida e discutida em Conselho e à semelhança de todas as outras matérias, foi 

consensualizada entre todos os Presidentes. Relativamente aos custos perceberam que poderia haver 

um acréscimo de cerca de 1 milhão e 500 mil euros. Fizeram várias diligências com o Estado 

Central, nomeadamente com o Secretário de Estado da Mobilidade, no atual Governo e também 

junto do anterior, tendo em conta que quando o Governo pensou nessas medidas não se lembrou da 

questão das inter-regionais e era necessário haver uma sensibilização nesse sentido. Sensibilizaram 

igualmente as forças partidárias e receberam na OesteCIM, os vários deputados dos vários partidos 

da Região. Aguardam pelo Orçamento Geral do Estado. No limite, será cada um dos Municípios a 

comparticipar os passes. Ainda não sabem como farão a distribuição, mas sabem o que cada 

Município poderia gastar com essa medida, já fizeram esse levantamento. No momento, será a 

OesteCIM a assumir o valor. Se for cada Município a tratar do assunto não será necessária 

nenhuma rubrica especifica, será tratado como qualquer outro projeto. Cada Câmara já tem no seu 

orçamento, uma rubrica da comparticipação à OesteCIM e será por essa rubrica que sairá mais uma 

comparticipação para a CIM, em relação aos passes sociais. Acreditam que virá algum valor do 

Orçamento Geral do Estado para minimizar o impacto que essas coroas terão. A partir de janeiro de 

2020 os oestinos que vão para a AML pagarão 70 ou 80 euros. Em relação ao Plano Intermunicipal 

de adaptação às Alterações Climáticas, referiu que é um assunto que preocupa o Conselho 

Intermunicipal e no qual têm vindo a trabalhar e referiu que têm que se preparar para as alterações 

repentinas do clima, porque têm uma atividade económica muito ligada à agricultura, vinha, frutas, 

hortícolas e é preciso dotar os empresários da Região com informação necessária para que estes 

percebam o que poderá acontecer a curto, médio e longo prazo e adquiram as ferramentas 

necessárias para ultrapassar as alterações. ---------------------------------------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Sousa interveio para pedir explicações relativamente a 

alguns projetos. Questionou o ponto de situação da candidatura dos Moinhos do Oeste a Património 

Cultural e Material e relativamente ao projeto do Aluno Centro, questionou se será necessário 

fazerem uma nova candidatura para terem acesso às verbas, ou se já existe a dotação para a 

continuidade do projeto. Em relação aos passes, referiu ter sido uma medida muito positiva, 

estratégica e que vai agradar muito aos oestinos. Aproveitou para questionar se o Conselho 



FL. 99 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

Assembleia Intermunicipal 

 

Ata nº 5/ 2019 Reunião de 26.12.2019 

 
Intermunicipal já está a acautelar a questão de conseguirem mais transportes, tendo em conta que os 

existentes poderão não ser suficientes. -------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Filipe Daniel interveio para colocar três perguntas. Primeiro 

referiu a questão da digitalização, porque acha que é um instrumento muito importante, existem 

revistas da especialidade, que manifestam que 44% do PIB português está ligado ao comércio 

online. Nesse sentido, questionou que tipo de instrumentos ou medidas é que a CIM tem previstas 

para implementação do comércio online. Seguidamente referiu-se à questão da agricultura e da 

sustentabilidade e de como as alterações climáticas estão a provocar períodos de grande intensidade 

de precipitação, mas também períodos longos de estival e questionou se o OestePIAAC prevê 

planos de aprovisionamento de água, porque a água pode ser captada na fase de precipitação e pode 

ser usada em culturas durante todo o ano permitindo um coberto vegetal e mitigando a questão da 

erosão dos solos. Por fim, questionou se a CIM tem pensada alguma estratégia do ponto de vista da 

reflorestação e ordenamento florestal. --------------------------------------------------------------------------

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

questões colocadas. Em relação aos Moinhos do Oeste informou que está em curso uma iniciativa 

que pretende a salvaguarda do património molinológico, em que a OesteCIM está a construir o 

know how que têm da Região para apresentar os moinhos em candidatura. Têm trabalhado com uma 

empresa para perceberem o impacto que os moinhos tiveram na Região e como poderão ser 

dinamizados ou recuperados. Já foi feito um levantamento com georreferenciação a essas unidades, 

que são quase novecentas e, talvez cerca de 10%, ainda estejam em condições de estar em 

laboração. Inicialmente começaram por tentar fazer uma candidatura dos Moinhos de Vento a 

Património Imaterial Nacional e da UNESCO, mas perceberam que primeiro é necessário conhecer 

bem as unidades que existem e qual o seu estado de conservação, para depois passarem ao nível 

seguinte e candidatarem os moinhos a património. Pretendem proteger o valioso legado cultural e 

material da Região. Em relação ao Aluno ao Centro, relembrou que, inicialmente o que negociaram 

com o Centro 2020 era que cada Município tinha o seu projeto e financiamento, mas quando abriu o 

aviso de candidatura perceberam que a situação era diferente e que a CIM teria que assumir a 

candidatura na sua globalidade. Tiveram que refazer a estratégia e articular com cada Município o 

que tinham pensado fazer per si. A CIM é que teve que apresentar a candidatura, relatórios e 

pedidos de pagamento, o que torna a situação mais demorada. Cada Município tem o seu ritmo e 

não podem apresentar relatórios e pedidos de pagamento sem que todos os Municípios entreguem a 

documentação e a CIM elabore um pedido de pagamento único. De momento, já fizeram o primeiro 
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pedido de pagamento e já pagaram aos Municípios uma fase do processo, não terão que fazer mais 

candidaturas na primeira fase. Há medida que os Municípios forem apresentando novas evidências, 

a CIM vai pagando. No que diz respeito à segunda fase, a mesma foi possível através de uma 

reprogramação e estão à espera que abra o aviso de candidatura. Até lá têm a anuência do Centro 

2020, de que podem continuar com o projeto e a garantia que o dinheiro está lá para a segunda fase 

da candidatura. No que diz respeito ao PART, informou terem a preocupação das famílias 

conseguirem maior disponibilidade financeira, mas também terem transportes de qualidade. Têm 

vindo a trabalhar com os operadores nesse sentido, nomeadamente, no aumento da oferta e no 

aumento da qualidade na oferta. Parte do trabalho tem passado por pressionarem os operadores para 

conseguirem melhores opções. Nesse sentido, informou, igualmente, que a OesteCIM já tem uma 

plataforma que “encostam” à plataforma do operador para saberem efetivamente quais são os 

passes que estão a pagar, porque até ao momento, pagavam tendo em conta as folhas de excel que 

os operadores enviavam. Através da plataforma, conseguem saber, ao minuto, quais os passes que 

são vendidos. Até determinada altura, tomou a decisão de não pagar ao operador enquanto não 

tivesse a informação credível para o fazer. Uma grande vantagem que a CIM também tem, é o 

concurso dos transportes. Enquanto Autoridade de Transportes têm que fazer um concurso em 

termos nacionais e internacionais, para o qual já entregaram todos os dados até dia 3 de dezembro, 

aguardando, de momento, por algumas questões que possam surgir por parte da entidade 

reguladora. O concurso foi alvo de alguns ajustes propostos pelos Presidentes do Conselho 

Intermunicipal, mas mantém-se, basicamente nos mesmos pressupostos com que estava pensado. 

Traduz-se em mais uma oportunidade para pressionar os operadores a terem transportes de maior 

qualidade, porque é importante que as pessoas ao viajarem, tenham conforto e qualidade. Era 

importante que houvesse mais competitividade no mercado para que os operadores percebessem 

que têm que melhorar a sua oferta. Em resposta ao Deputado Filipe Daniel, informou que a CIM 

tem aceite muitos desafios em matérias que desconhecia, tais como a questão da reflorestação ou o 

trabalho dos Sapadores. A OesteCIM aceitou o desafio de criar Equipas Intermunicipais de 

Sapadores, recursos válidos e eficientes para fazer face ao território da Região Oeste e também 

constituiu um Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal para promover a dinamização das políticas 

florestais no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. A questão da digitalização também 

constitui uma preocupação, a nível interno e externo, porque a CIM é uma congregação de 

municípios, que trabalham de forma online e nas plataformas digitais. Estão conscientes que a 

digitalização é muito importante para o trabalho do dia a dia e têm trabalhado muito internamente e, 
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também ao nível do Estado Central, em programas de SAMA, programas de simplificação da 

Administração Central e Local. No que diz respeito à agricultura, informou que já colocaram, ao 

Governo Central, a questão de poderem vir a receber as Águas do Tejo. Querem fazer parte do 

projeto de alargamento do Tejo para a zona Oeste para poderem ter a possibilidade de ter mais 

água. Há zonas do Oeste em que a água já está em causa e é importante consciencializar as pessoas 

de que a água não é um bem adquirido. Em relação à reflorestação informou terem algumas 

estratégias, mas ainda não têm uma política definida para essa questão. ----------------------------------

-----PONTO 2 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SAÚDE, 

REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO FUTURO HOSPITAL DO OESTE -------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu que a nomenclatura do Ponto 

não foi corretamente atribuída, devendo ser Apresentação do Relatório da Comissão de Saúde, 

quanto ao estado da saúde na Região Oeste e não apenas a questão do Hospital. Lamentou a 

ocorrência do lapso, que ocorreu fruto do tempo que teve para elaborar a Ordem de Trabalhos. 

Seguidamente, passou a palavra ao relator do Relatório, o Deputado Rui Prudêncio. -------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio referiu que com o Relatório da Comissão de 

Saúde ficaram com uma boa fotografia do acesso aos cuidados de Saúde na Região Oeste. Foi um 

trabalho desenvolvido pela Comissão Permanente de Saúde, que funcionou muito bem, deixando os 

seus membros de parabéns. Dirigiu, igualmente, uma palavra à Dra. Helena Abreu, que ajudou e 

apoiou a Comissão, durante todo o processo. Trata-se do primeiro Relatório apresentado pela 

Comissão, que é permanente e não se esgota com a apresentação do presente Relatório. Estarão 

presentes em futuras Assembleias para apresentar mais trabalho. Na primeira fase, o que se 

propuseram fazer, foi uma radiografia da situação, porque até então falavam da saúde no Oeste, 

mas sem dados concretos, objetivos e reais, e o trabalho apresentado é um bom inicio para 

discutirem o acesso aos cuidados de Saúde na Região. Focou-se nas conclusões a que chegaram, 

referindo que existe, claramente, uma dispersão ao nível do acesso dos oestinos às necessidades de 

saúde. São servidos por quatro centros hospitalares e apenas um, é exclusivo da Região Oeste, 

sendo que os outros três, abrangem outros concelhos. A Norte da Região, o Hospital de Leiria 

abrange o concelho da Nazaré e algumas freguesias de Alcobaça e a Sul, o Hospital de Vila Franca 

de Xira recebe os munícipes dos concelhos de Alenquer e Arruda dos Vinhos e o Hospital Beatriz 

Ângelo, os munícipes de Sobral de Monte Agraço e outros oestinos que se deslocam àquela 

unidade, porque, de acordo com a Lei, o utente pode escolher o hospital onde quer ser atendido. 

Existe uma grande dispersão nas quatro unidades hospitalares e nos três Agrupamentos de Centros 
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de Saúde que abrangem os oestinos. Isso enfraquece a capacidade de reivindicar e intervir junto do 

Poder Central porque os três Centros Hospitalares referidos não são exclusivos da Região Oeste. 

Tendo em conta esse facto, a grande preocupação foca-se no Centro Hospitalar do Oeste (CHO) 

embora o mesmo não abranja toda a população do Oeste e enfraqueça a Comissão na lógica da 

intervenção com o Poder Central. Outra das questões a ter em conta, e já relativamente ao CHO, 

são as condições das infraestruturas. Até o próprio Ministério reconhece que o CHO é o pior dos 

piores, em termos de infraestruturas a nível nacional. Tal facto provoca uma injustiça no acesso aos 

cuidados de saúde, havendo oestinos a ser recebidos em hospitais de excelência, como é o caso do 

Beatriz Ângelo, e outros a receber cuidados de saúde em condições abaixo do mínimo. Outra 

questão é a falta de recursos humanos. É uma situação transversal ao país, mas existem regiões que 

não sofrem com isso. Ao nível dos médicos de saúde familiar, a Região Norte está extremamente 

bem servida, existem concelhos que têm zero utentes sem médico de família. Existe, claramente 

uma diferenciação entre o Norte e o Sul, na distribuição dos recursos humanos, em termos médicos. 

Percebem que existe maior formação de médicos especialistas, a Norte. Quem decide a abertura das 

especialidades é a Ordem dos Médicos e percebem uma forte componente organizativa da parte dos 

médicos em se organizarem em determinadas zonas do país. Ao nível do CHO, verifica-se uma 

baixa atratividade em termos de recursos humanos, principalmente, porque as especialidades que 

existem, não são diferenciadoras, existe muita falta de anestesistas, que não progridem na carreira 

no bloco operatório, mas sim nos cuidados intensivos e essa é uma valência que o CHO não tem. 

Mesmo abrindo vagas para a especialidade é muito difícil que algum anestesista concorra a essa 

vaga, porque mesmo que ocupe a vaga, sabe que não conseguirá progredir na carreira. A 

Administração do Hospital tem plena consciência da situação e tenta resolvê-la da melhor maneira 

possível. Das reuniões com a Ministra da Saúde também ficaram com a impressão que há um claro 

conhecimento do que se passa na Região Oeste e esperam que com o desenvolver da ação 

apresentada pelo Presidente do Conselho Intermunicipal, de constituição de um Grupo de Trabalho 

para estudar o novo Centro Hospitalar do Oeste, se dê inicio à resolução dos problemas, em termos 

de acesso de saúde. As conclusões do Relatório entroncam dentro das questões apresentadas, a 

dispersão de unidades, a necessidade de recursos humanos e a necessidade de requalificar os 

serviços em termos de infraestruturas, porque a criação de um novo Hospital do Oeste, demora no 

mínimo, de 15 a 20 anos. É preciso manterem as estruturas que têm, para garantir a qualidade na 

prestação dos serviços. É necessário abrirem concursos e atraírem médicos para os Centros de 

Saúde e unidades hospitalares do Oeste. As notícias que ouvem na televisão são preocupantes, 



FL. 103 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

Assembleia Intermunicipal 

 

Ata nº 5/ 2019 Reunião de 26.12.2019 

 
continuam com uma lógica de sub formação ao nível médico, a Ordem dos Médicos continua a 

travar tudo o que é argumento legal, quer à formação de novos médicos, quer à abertura de novas 

universidades, deu como exemplo a Universidade Católica que se candidatou à criação de uma 

Universidade de Medicina e que a mesma foi chumbada pela Ordem dos Médicos. A Ordem 

continua a indicar e a dar preferência à formação dos médicos em especialidade no Norte do país, 

sendo óbvio que um médico que se forme entre os 25 e 30 anos, forma família no local onde faz a 

sua formação e já não quer mudar-se. São confrontados com outras notícias, de questões que não 

fazem parte do Relatório, como é o caso da Inspeção Geral de Educação que detetou 20 unidades 

escolares que inflacionam as notas, coincidência, ou não, são de Coimbra para Norte. Das 20, 18 

são particulares. Sabendo que os números clausulos para a entrada em medicina também são 

controlados pela Ordem dos Médicos, se saírem 5 ou 6 alunos de cada uma dessas escolas, estão 

50% desses números clausulos absorvidos para as Universidades de Medicina. Existem várias 

situações que têm que ser observadas e que são transversais ao país. Na sua opinião o Relatório 

apresentado é um bom ponto de partida para começarem, em conjunto com o Grupo de Trabalho da 

OesteCIM, o caminho da construção de um hospital para a Região Oeste. -------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Ademar Marques referiu vir de um concelho em que as 

questões de saúde, têm tradicionalmente, sido objeto de grande unanimidade entre os Partidos e 

gosta de ver que também na Comissão, da qual faz parte, conseguiram, igualmente, chegar a 

consensos para que a luta, que é de todos, possa ser também travada com maior força política junto 

das entidades que precisam de os ouvir. Agradeceu, em especial, ao Deputado Rui Prudêncio, por 

ter feito um bom resumo do que foram os trabalhos da Comissão e das reuniões com as entidades 

que os receberam. Na sua opinião o mais importante, é que da parte da tutela há o reconhecimento 

de que “têm o pior hospital do Serviço Nacional de Saúde” no conjunto das três unidades. Para 

além da injustiça referida, dá-lhes um argumento e uma razão para exigirem que a resolução desse 

problema seja uma prioridade para a tutela. Contudo sabem que, cronicamente em todos os 

Governos, essa decisão tem sido adiada e o problema tem-se agravado. As unidades existentes não 

dão a resposta necessária aos utentes do CHO. Existem uma série de outros problemas que também 

têm que ter resolução, nomeadamente os cuidados primários e paliativos, mas o problema fulcral é 

o hospital, existente em três unidades, Caldas, Torres Vedras e Peniche, que não serve a saúde dos 

oestinos. Dá-lhes alento saber que o Estudo está a ser elaborado, mas os 15 a 20 anos, são 

insuficientes como prazo para verem um desfecho. Era necessário colocar toda a pressão política 

junto de quem pode tomar a decisão e torna-la uma prioridade. Em nome da Bancada do PSD, apela 
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a que o Estudo possa ser concretizado num curto espaço de tempo para que possam passar à fase de 

exigência política de um resultado. Para alem disso, independentemente, da construção do novo 

hospital é fundamental haver uma exigência de investimento nas atuais infraestruturas, porque elas 

não estão a dar resposta e serão reaproveitadas, como foi dito pelo Presidente do Conselho 

Intermunicipal, também para o Serviço Nacional de Saúde. Espera que possam dar passos 

concretos, tendo por base o Relatório apresentado. ----------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou ter sido distribuído a todos 

os Deputados, o cronograma dos trabalhos do Grupo de Trabalho entre a ARSLVT, o CHO e a 

OesteCIM, entregue pelo Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal. Na qualidade de 

Presidente da Comissão Permanente de Saúde referiu ter sido um gosto trabalhar com todos os 

elementos da Comissão, pelo empenho que têm tido no exercício das suas funções. Reuniram cerca 

de 10 vezes, entre as reuniões da Comissão e com as Entidades externas ligadas à saúde, tendo 

faltado reunir com o Hospital de Vila Franca de Xira, que nunca respondeu às solicitações da 

Comissão. Foi um trabalho profícuo e interessante em que todos ficaram com maior conhecimento 

em relação à saúde na Região. O Deputado Rui Prudêncio teve a competência, enquanto relator, de 

ter transmitido a todos, a informação e perceção que tiveram relativamente ao que acontece nos 

cuidados de saúde na Região Oeste. Agradeceu à Dra. Helena Abreu, o trabalho que teve, que 

também foi muito importante para a realização do Relatório, quer nos contactos, quer na 

operacionalização do trabalho da Comissão. Espera que o trabalho da Comissão possa continuar a 

ser desenvolvido até ao final do Mandato, em conjugação com o Grupo de Trabalho, criado pelo 

Conselho Intermunicipal. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 3 -  INFORMAÇÃO DO ROC SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2019 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

OESTE; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que se trata da 

informação do Revisor Oficial de Contas relativamente às contas, onde é percetível que há um 

equilíbrio financeiro e orçamental das contas da OesteCIM. -----------------------------------------------

-----O 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 2019 da Comunidade Intermunicipal do Oeste. --------------
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-----PONTO 4 - APROVAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO ORGÂNICO DOS SERVIÇOS DA COMUNIDADE 

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

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

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

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OsteCIM informou que o Conselho 

Intermunicipal propõe que seja criada na orgânica, uma nova Divisão, tendo em conta o acréscimo 

de novas competências da OesteCIM, nomeadamente na área dos transportes, proteção civil, 

turismo e educação. Para responder atempadamente a todas as solicitações foi necessário 

reformular a estrutura orgânica e criar uma nova Divisão na mesma. A reorganização apresentada 

tem espelhado o que se pretende em termos de direitos e deveres. -----------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Sousa referiu que reconhecem a importância da 

descentralização de competências na OesteCIM, tal como a necessidade da reorganização. Já o 

fizeram numa anterior Assembleia e consideram que a reorganização é importante tanto no que diz 

respeito à unidade orgânica flexível, como à subunidade. Vão votar favoravelmente. ------------------

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

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

-----Ponto 4 - Aprovação, discussão e votação da Proposta de alteração ao Regulamento Orgânico 

dos Serviços da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por unanimidade. ----------------

-----PONTO 5 -  APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL 

PARA 2020 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ---------------------------------

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

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

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que o Ponto vem no 

seguimento do Ponto anterior da alteração ao Regulamento Orgânico, porque precisam de mais 

recursos humanos, face às novas exigências. No Mapa de Pessoal incorporaram o número de 

Sapadores e alguns lugares para Técnicos Superiores, que vão sendo preenchidos à medida das 

necessidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----Ponto 5 -  Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2020 da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------
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-----PONTO 6 -  APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2020 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

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

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal aproveitou para abordar um assunto 

ligado às questões orçamentais da OesteCIM. Na sequência da criação de Comissões por parte da 

Assembleia Intermunicipal, foi solicitado ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal que, 

considerasse em orçamento a verba para o possível pagamento das senhas de presença aos 

Deputados Intermunicipais convocados para participar nessas comissões e para a realização de uma 

eventual Assembleia Extraordinária. Contudo no passado dia 18 de dezembro, o Senhor Primeiro 

Secretário da OesteCIM enviou-lhe um Parecer da CCDR Centro, solicitado por uma outra CIM, 

que dava conta da impossibilidade legal de serem pagas, aos membros das Assembleias 

Intermunicipais, senhas de presença por comparência em sessões extraordinárias desses órgãos. Da 

leitura rápida que fez ao documento considerou que seria um disparate e uma situação estranha, 

mas quando foi pesquisar percebeu que, efetivamente, está na Lei. Na nova redação do artigo 87º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, diz que só são, pagas, senhas de presença aos membros das 

Assembleias Intermunicipais, nas reuniões ordinárias. As reuniões extraordinárias não conferem 

direito ao pagamento de senha de presença. Existe ainda outro parecer da CCDR Norte que informa 

que a nova redação resultou do Acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, constando nesse Acordo, que de facto, se impunha “racionalizar o funcionamento da 

Assembleia Intermunicipal através das seguintes alterações ao regime em vigor: limitar as 

despesas com as reuniões de Assembleia, excluindo o pagamento de ajudas de custo e restringindo 

o pagamento de senhas de presença às duas reuniões ordinárias de cada ano”, que podem 

consultar no site da Assembleia da Republica na Proposta de Lei nº 104/11. O Conselho 

Intermunicipal levou o assunto em consideração e caso venha a ser convocada alguma reunião 

extraordinária, estão impedidos de poder assinar qualquer pagamento de despesa, relativamente à 

matéria apresentada. Impõe-se saber, qual é o regime de pagamento de senhas de presença, 

relativamente à participação dos membros da Assembleia Intermunicipal em Comissões, que foram 

criadas pelo órgão. Acordou com o Senhor Primeiro Secretário que iriam solicitar um Parecer à 

CCDR Centro, para saber como agir em relação ao pagamento de senhas de presença das 

Comissões. A Lei criou uma restrição ao pagamento das senhas de presença em reuniões 

extraordinárias, mas têm que perceber até onde vai essa restrição. Lamentou profundamente que a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses tenha dado o seu acordo à presente situação, 
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porque os membros da Assembleia Intermunicipal deslocam-se à OesteCIM para virem exercer 

aquilo que é um dever, que resulta da eleição realizada em colégio eleitoral, em cada uma das 

Assembleias Municipais. Solicitou aos serviços que distribuam os Pareceres aos Deputados. Passou 

a palavra ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. ------------------------------ 

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que no decorrer da 

reunião já foi abordando vários projetos que a OesteCIM tem em curso, nomeadamente, a 

autoridade de transportes, do turismo e da captação de investimento, onde referiu terem um 

“Espaço Empresa” muito procurado pelos empresários da Região, as alterações climáticas, as 

compras públicas,  referindo haver uma aposta muito grande nas viaturas elétricas, a digitalização 

com o SAMA, o Sistema Nacional de Qualificações, a Igualdade de Género, a Academia do Oeste, 

o Oeste Circular, os Sapadores Florestais, as Estações Naúticas, as Lojas com História, muitos 

projetos para executarem. Tendo em conta todos os projetos enumerados, considera que, 

construíram um orçamento equilibrado, no valor de 5 660 654,82 milhões, onde as receitas 

correntes excedem as despesas correntes, havendo um equilíbrio e um excedente em termos de 

receitas. O orçamento é ligeiramente superior a 2019 e em relação às quotas existe um decréscimo 

de valor. Há um acréscimo com o pessoal, que tem a ver com a reestruturação da carreira dos 

Sapadores e com uma adaptação das carreiras. O peso do pessoal no orçamento de 2019 foi de 24% 

e para 2020 será de 23%. Trata-se de um orçamento equilibrado face a tudo o que se propõe fazer 

em 2020. Para além dos projetos referidos, estão também a decorrer o PEPAL, para a aquisição de 

oito estágios, a questão do PART, o Protocolo com a OesteSustentável, muitas quotizações com o 

Quality Coast, com a Energy Cities, com o Accessible Portugal, etc. Existem muitas transferências 

correntes que estão consignadas no orçamento. Em relação aos juros e outros encargos explicou que 

os mesmos se prendem com o aluguer da frota automóvel municipal, projeto assumido pela 

OesteCIM, como contributo para a descarbonização. Por fim, mostrou-se disponível para responder 

a todas as questões. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Sousa referiu terem lido o documento com cuidado, 

considerando que é muito ambicioso e com muitos projetos. Concordam com as ações previstas e 

percebem que o documento foi aprovado por unanimidade em Conselho Intermunicipal. Referiu 

que, mesmo sem senhas de presença, estarão dispostos para reunir de forma extraordinária, quando 

necessário, mas também sabem quais os direitos que têm. Continuam atentos e presentes, sempre 

que seja necessário. Vão votar favoravelmente o Orçamento e Plano apresentados. --------------------

-----O Deputado Intermunicipal José Amador informou que vão votar favoravelmente as 
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Grandes Opções do Plano e o Orçamento e gostariam que o mesmo fosse exequível ao máximo, se 

possível aos 100%. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu, ainda relativamente às senhas 

de presença, que num dos pareceres é dito que “tem direito à senha quem esteja presente e 

participe na reunião”, seja ela ordinária ou extraordinária, o que levaria a que todos os deputados 

teriam que intervir. Tal pode ter aplicação em certas situações concretas, em que as pessoas 

participam apenas em alguns pontos da Ordem de Trabalhos e vão embora, não no caso da presente 

Assembleia. Contudo, levando o Parecer à letra teriam que intervir todos. -------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Soares referiu que participam a partir do momento em que 

votam, é um ato de participação. Considera um ato de leviandade quem assumiu a atitude de quem 

é eleito democraticamente e diretamente pelo povo, estar impedido de poder representar 

democraticamente e com responsabilidade, todas as atitudes necessárias para o desenvolvimento da 

sua região, seja ela local ou nacional. Quanto às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, 

votarão favoravelmente. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----Ponto 6 -  Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2020 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por unanimidade; -------------------------

-----PONTO 7 -  APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

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

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

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

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM referiu que à semelhança dos anos 

anteriores, o Conselho Intermunicipal, propõe a aprovação da autorização prévia genérica para assunção 

dos compromissos plurianuais. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Nuno Inácio referiu que o Partido Socialista vai aprovar o 

documento. Em nome do Grupo do Partido Socialista deu as Boas Festas a todos os presentes, 

desejando um excelente Ano de 2020 e que o novo ano seja recheado da concretização de projetos de 

todos os presentes e, em especial, dos projetos que beneficiam todos os oestinos, porque é para isso que 

se reúnem 1 ou 2 vezes por ano, de acordo com a legislação em vigor. --------------------------------------

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

Intermunicipal a votação. ----------------------------------------------------------------------------------------
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-----Ponto 7 -  Apresentação, discussão e votação da Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais, foi aprovado por maioria, com 1 abstenção; ---------------------------------

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

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

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

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

vinte e três horas do dia vinte e seis de dezembro de dois mil e dezanove, de que, para constar se 

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