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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE ABRIL 

DE DOIS MIL E TREZE  

 
-----Aos dezanove dias do mês de abril 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 – Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas 

de 2012 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ----------------------------------------------------------- 

-----Ponto 3 – Aprovação da Revisão Orçamental nº 1 de 2013 da Comunidade Intermunicipal do 

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

-----Ponto 4 – Ratificação da Prestação de Serviços de Revisor Oficial de Contas; --------------------- 

-----Ponto 5 - Nomeação do Revisor Oficial de Contas; ---------------------------------------------------- 

-----Ponto 6 - Aprovação da Alteração ao Mapa de Pessoal da Comunidade Intermunicipal do 

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

-----Ponto 7 - Alteração dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste – Mobilidade 

Especial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto 8 - Apreciação de Informação escrita sobre a Atividade da OesteCIM e da sua Situação 

Financeira, relativamente ao 1º Trimestre de 2013. ----------------------------------------------------------

-----Ponto 9 - Outros assuntos de interesse regional. -------------------------------------------------------- 

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro 

(Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal), o Sr. Alberto Manuel Avelino (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: Pedro 

Mateus Guerra, Liliana Batista de Sousa, Raul José Afonso Duarte, César José Lourenço dos 

Santos, João Paulo Madeira Raimundo, Manuel dos Santos Viana, em substituição de Fernando 

Augusto Marques Rodrigues, Maria de Lourdes Lopes de Matos Ferreira Calçada, Luís Filipe Faria 

de Brito Barros Mendes, Luís Manuel Gonçalves Rodrigues, João Manuel Gomes Mendonça, em 

substituição de João Carlos Barreiras Duarte, António Fernando Lopes, Luís Francisco Campos 

Silva, Anabela Martins Sá, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Carlos Manuel Teixeira 
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Marques, Pedro Gaspar Rodrigues, Pedro Miguel Machado Rodrigues da Costa, Victor Manuel 

Feliciano Pintéus, Ana Margarida Rodrigues Silva Lé, em substituição de Elsa Maria Vaz Valente 

Pires, Paulo Ribeiro, em substituição de Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, Daniel Miguel 

Rebelo, Jorge Manuel Santos Sobral, Duarte Nuno Batista Ferreira, António Alberto Carvalho dos 

Santos, Teresa Maria Farto Faria de Sousa, João José Dias Ferreira, Hernâni Luís Henriques 

Santos, Fernando Rui Pereira de Oliveira, em substituição de Carla Maria Pereira Custódio, 

Joaquim Ascenção Pequicho, Maria de Fátima Soares Lourenço Duarte, Nuno Alexandre da Silva 

Salvador, Américo João Prazeres Vigia Matias, António Manuel Caria dos Santos, José Luís de 

Melo Silveira Botelho, José Carlos Ribeiro Capinha, Sabrina Ribeiro, em substituição de José Luís 

Rocha de Oliveira, José Ferreira de Sousa Coutinho, em substituição de Rui Miguel Matos Cosme 

Vargas Henriques, Anabela Blanc Capinha Corado, Rogério Manuel Dias Cação, Natália Susana 

Colaço Rocha, em substituição de Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, José António Bombas Amador, 

José António Leitão da Silva, Vítor Manuel Mineiro Lourenço, Rui Manuel Machado Carvalho, 

Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, Susana Maria Ribeiro Neves, Marco Henriques Claudino e 

Rita João de Maya Gomes Sammer.----------------------------------------------------------------------------- 

-----Tiveram falta justificada os membros: Maria Helena Pereira Nogueira Santo, João Carlos 

Barreiras Duarte, Elsa Maria Vaz Valente Pires, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, Carla 

Maria Pereira Custódio, José Luís Rocha de Oliveira, Rui Miguel Matos Cosme Vargas Henriques, 

Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, António Carlos Nunes 

Carneiro, José António do Vale Paulos (membro substituto) e Vasco Luís Lima Ribeiro (membro 

substituto). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tiveram falta injustificada os membros: Vítor Manuel Teixeira Narciso, João Pedro Marquis 

Garcia Rodrigues, Casimiro Francisco Ramos e José Augusto Clemente de Carvalho. ----------------- 

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Carlos 

Manuel da Cruz Lourenço, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Jorge 

Marques Inácio, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Jorge Manuel da Cunha 

Mendes Riso, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, José Manuel Vieira, o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, Aristides Lourenço Sécio, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Sobral de Monte Agraço, António Lopes Bogalho, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Torres Vedras, Carlos Manuel Soares Miguel e a Sra. Vice-Presidente da Câmara 

Municipal da Nazaré, Mafalda Vigia Tavares. ----------------------------------------------------------------

-----TOMADA DE POSSE DOS MEMBROS--------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal chamou, para Tomar Posse, o Sr. 
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Deputado Vítor Manuel Teixeira Narciso, do Município de Alenquer, em substituição do Sr. 

Deputado Vladimiro Castilho de Matos, que suspendeu o mandato (não tomou posse por não estar 

presente), a Sra. Deputada Carla Maria Pereira Custódio, do Município da Lourinhã, que substitui o 

Sr. Deputado Artur Mário do Rosário e Silva, (não tomou posse por não estar presente) e o Sr. 

Deputado Duarte Nuno Batista Ferreira, do Município de Caldas da Rainha, em substituição do Sr. 

Deputado Mário António Duarte Pacheco, que renunciou ao mandato, tomou posse na presente 

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

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 12 da 

última reunião, realizada dia 30 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 dez abstenções. ----------------------------- 

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

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

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

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

-----Dois ofícios datados de 04/12/2012, dirigidos ao Presidente do Conselho Executivo da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste com o objectivo de informar quais as deliberações tomadas 

na Assembleia Intermunicipal de dia 30/11/2012, relativamente aos pontos discutidos; ---------------

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

-----Doze ofícios datados de 04/12/2012, dirigidos a Sua Excelência a Presidente da Assembleia da 

República, a Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro, a Sua Excelência o Senhor Ministro da 

Economia e do Emprego, a Sua Excelência a Senhora Secretária de Estado do Turismo, aos Grupos 

Parlamentares da Assembleia da República, à Comissão Parlamentar da Economia e Obras Públicas 

e ao Presidente do Conselho Executivo da OesteCIM, com envio da Moção sobre a Reestruturação 

das Entidades Regionais de Turismo; -------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Doze ofícios datados de 22/01/2013, dirigidos aos Presidentes das Assembleias Municipais das 

Câmaras da OesteCIM a informar o agendamento da reunião da Assembleia Intermunicipal para o 

dia 19 de abril de 2013; -------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de 21/02/2013, dirigido aos Deputados da Mesa da Assembleia Intermunicipal e 
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representante do CDS-PP a agendar a audiência com o Grupo Parlamentar do Partido Popular, no 

âmbito da Reestruturação das Entidades Regionais de Turismo; ------------------------------------------- 

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

-----Email datado de 01/03/2013, dirigido aos Deputados da Mesa da Assembleia Intermunicipal e 

representante do CDS-PP a agendar a audiência com a Comissão Parlamentar de Economia e Obras 

Públicas, no âmbito da Reestruturação das Entidades Regionais de Turismo; --------------------------- 

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

-----Ofício Circular datado de dia 08/04/2013, dirigido aos Srs. Presidentes da OesteCIM e aos 

Deputados da Assembleia Intermunicipal com a convocatória para a presente reunião -----------------

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

-----Email datado de 08/04/2013, dirigido aos Srs. Presidentes da OesteCIM e aos Deputados da 

Assembleia Intermunicipal a informar que os documentos de apoio à reunião de abril se 

encontravam disponíveis para consulta; ------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Email datado de 17/04/2013, dirigido aos Deputados da Assembleia Intermunicipal a informar 

do pagamento da reunião de 30 de abril e 15 de junho de 2012; ------------------------------------------- 

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

-----Email datado de dia 18/04/2013, dirigido aos Deputados da Assembleia Intermunicipal com 

envio do “Estudo de Avaliação do Impacto do Carnaval de Torres Vedras”. ---------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

-----Email da Junta de Freguesia do Painho, datado de dia 03/12/2012, com envio da Moção sobre a 

“Reorganização Administrativa do Território – Município do Cadaval”; ------------------------------- 

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

-----Ofício da Assembleia Municipal do Cadaval, datado de dia 07/12/2012, a informar que a 

Deputada Elsa Maria Vaz Valente Pires pediu suspensão de mandato por um período de 180 dias, 

com início a 21 de setembro de 2012 e será substituída pelo Deputado Vasco Luís Lima Ribeiro; ---

-----Documento 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Ofício do Gabinete do Senhor Primeiro Ministro, datado de dia 13/12/2012, a acusar a receção 

da Moção enviada no âmbito da Reestruturação das Entidades Regionais de Turismo; ---------------- 

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

-----Ofício do Deputado José António do Vale Paulos, datado de dia 24/01/2013, sobre a suspensão 

de remunerações emitidas pela OesteCIM. --------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou os presentes do 

email recebido por parte do Deputado António Carneiro e, conforme solicitado pelo próprio, passou 

a ler o email, que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------

-----Para além de justificar a falta peço-lhe que transmita à Assembleia a minha profunda revolta 

pelo facto de mau grado o DL 494/79, a RCM 34/86,o DL 46/89, o DL 67/2008,a Lei 58/2007 

(PNPOT) a RCM 64-A/2009 (PROT Oeste E Vale do Tejo) isto é, vastíssimo edifício legislativo que 

sempre colocou a NUT III Oeste na Região de Lisboa e Vale do Tejo, vir o Governo propor à AR 

legislação que coloca o Turismo do Oeste a ser anexado pelo Turismo do Centro !--------------------

-----Espantoso, absurdo e inconsequente ,quando o mesmo Governo aprova : -------------------------- 

-----A 25 de Outubro, o DL 228/2012 que reafirma a pertença do Oeste (artº1º e anexo I ) a Lisboa 

E Vale do Tejo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A 16 de Abril (esta mm semana!”) a RCM 24/2013 aprova e publica em DR o PENT – Plano 

Estratégico Nacional para o Turismo onde o Oeste é…Lisboa! ------------------------------------------- 

-----E não venha o sr Dep Paulo Batista dos Santos (como o fez já nesta casa) defender a 

legitimidade e a coerência da nossa suposta colocação no Centro pela aplicação do DL 244/2002, 

mais conhecido por Decreto do Ministro Isaltino Morais. -------------------------------------------------- 

-----Desmente-o o nº7 do artº 1º do referido 228/2012 ao dizer de forma inequívoca que o 244 

apenas se aplica para acesso aos fundos comunitários, como todos sabemos. --------------------------

-----Desmente-o o PENT acabadíssimo de publicar… ------------------------------------------------------- 

-----A Turismo do Oeste, a OesteCIM, a Turismo de Lisboa e Vale do Tejo, a Turismo do Alentejo 

(que por essa via receberia a Lezíria do Tejo, leia-se…Santarém), as CIM Médio e Lezíria do Tejo  

requereram já ao Senhor Presidente da República a devolução do documento legislativo à Ar, e 

como forma de tornar possível que a solução seja coerente com toda a acima citada legislação e 

com a recentíssima estratégia do PENT -----------------------------------------------------------------------

-----Quero acreditar que esse bom senso volte a imperar, agora que o Ministro autor da proposta 

em CM deixou de integrar o Governo. ------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou ainda, no âmbito das 

moções enviadas relativamente à Reestruturação das Entidades Regionais de Turismo, que se 
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realizaram duas audiências na Assembleia da República; uma no dia 26 de fevereiro de 2013 com o 

Grupo Parlamentar do Partido Popular, em que esteve presente o Deputado Luís Barros Mendes e 

outra, com a Comissão Parlamentar da Economia e Obras Públicas, no dia 06 de março de 2013 em 

que estiveram presentes o Secretário Executivo da OesteCIM e o Deputado Luís Barros Mendes. 

Os restantes membros da Mesa não tiveram disponibilidade para participar. ---------------------------- 

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

-----O Senhor Jorge Sobral solicitou uma cópia da carta do Deputado António Carneiro para a 

Bancada do Partido Socialista, tendo em conta a importância do tema. Os responsáveis pelo 

Turismo do Oeste têm o mesmo sentimento que todos os oestinos, sentem-se defraudados, por um 

ato que ainda não perceberam, ser de ignorância ou de vingança, para que a Assembleia da 

República tenha votado um determinado projeto, num determinado sentido e que apareça para ser 

colocado no Diário da República, de forma diferente. A alteração não tem explicação e devem 

continuar a dar força aos responsáveis da OesteCIM e às Assembleias Municipais para não 

permitirem que a nova alteração avance. As autarquias e a população são remetidas para um espaço 

geográfico que não é o desejado pela maioria. Em nome do Partido Socialista reiterou o sentimento 

de desagrado pela realidade que se está a impor. Deseja que haja bom senso por parte do Senhor 

Presidente da República e que seja reposta a realidade que serve os interesses da Região. 

Manifestou igualmente, apoio total às entidades de saúde, nomeadamente às Comissões de Utentes 

de Torres Vedras, Peniche e Caldas das Rainha, que têm batalhado e mostrado o seu trabalho e 

entusiasmo, no que respeita à saúde das suas populações. Existe um esvaziamento de competências 

nos hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche. Já se verificam alterações que vão 

originar que os utentes se tenham que deslocar de Caldas da Rainha para Torres Vedras e vice-

versa. Peniche é um concelho em crescimento a nível industrial, é uma zona balnear e sofre de uma 

economia de falta de camas. Referiu ser necessário ouvirem as populações e seus representantes e 

tentar encontrar junto das instituições locais a resolução para os problemas. -----------------------------

-----O Senhor Pedro Costa invocou, perante a Assembleia Intermunicipal, os quarenta anos da 

fundação do Partido Socialista, dando os parabéns e referindo ser com gosto que têm participado na 

construção de um Portugal democrático. Referiu que em relação às questões do turismo, o Oeste 

não ficou bem posicionado, o fato de estarem “encostados” ao Centro não favorece a Região. Os 

concelhos do Oeste têm mais ligação a Lisboa que a Coimbra e apela a que os Municípios e o 

Conselho Executivo consigam colmatar a situação. Em relação à Reforma Administrativa, 

informou ter sido mal conseguida, não vai dignificar o país, mas sim criar vários problemas. A Lei 

é injusta e penalizadora da democracia, não previu que no executivo fosse preservada a questão da 
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representatividade da freguesia, fazendo com que uma freguesia possa ser completamente 

controlada por outra. Apelou aos Autarcas, principalmente, do PSD, para que façam chegar a quem 

de direito, as reivindicações existentes, para que na redação final da Lei as possam ter em conta. 

Por fim, questionou o Senhor Presidente do Conselho Executivo, para saber o ponto de situação da 

Rede de Cuidados Continuados e de tudo aquilo que foi prometido ao Oeste e não está a ser 

cumprido ou explicado. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação saudou o Partido Socialista pelos seus quarenta anos de existência, 

porque é saudável que essas instituições, independentemente da divergência de ideias, tenham a 

longevidade que têm. Espera que o Partido Socialista continue a afirmar o ideal democrático e a 

defender a liberdade do país. Em relação à colocação da Região de Turismo do Oeste na zona 

Centro, referiu ser uma ideia peregrina, que merece da parte da CDU, o pleno protesto e 

contestação. Estão ao lado dos que defendem que não é esse o lugar do Oeste. Relativamente à 

saúde na Região Oeste, para além de ameaçada, está comprometida, foram-se esvaziando 

compromissos, retirando recursos, a situação no hospital de Peniche é caótica e quem está a perder 

são os cidadãos. Falam de pessoas e de direitos fundamentais e a democracia exige que os cidadãos 

sejam ouvidos. Existe na Região um claro exemplo de desrespeito, nomeadamente, o 

comportamento da administração do CHO (Centro Hospitalar do Oeste), que é uma ilusão de 

democracia. Criam um Conselho para dizer que ouvem as pessoas e depois decidem conforme 

entendem sem terem em conta as opiniões dadas e de quem tem lutado pela saúde no Oeste. O 

Oeste tem que continuar a exigir que os seus cidadãos tenham acesso a uma saúde de qualidade e, 

no momento, esse direito está comprometido. Não conhecem as propostas do CHO que foram 

presentes à ARS (Administração Regional de Saúde) e afirma que vão protestar e lutar porque têm 

consciência que estão a lutar em nome do futuro e das populações. Com a saúde não se pode 

brincar e estão a faze-lo e, pior que isso, têm estado a brincar com os cidadãos e com a democracia. 

Seguidamente deixou duas saudações, pois estão muito próximas duas datas emblemáticas, pelo 

menos para os que acreditam na liberdade e no trabalho, nomeadamente o 25 de abril e ao 1º de 

maio. São saudações para os trabalhadores da Região Oeste e para todos a nível nacional. A 

saudação ao 1º de maio acontece bem longe dos momentos de festa e exaltação que se viveram 

naqueles anos, que já vão um bocado longe, os anos do 25 de abril, os tempos são outros e os 

slogans entusiásticos de então, deram lugar apenas a algumas invocações de calendário, até alguns 

anos, com direito a pequenos ou grandes ajuntamentos onde a tónica hoje é só a tarja negra do 

protesto e do desespero. Hoje temos um milhão de desempregados e temos um Governo que insiste 

que não pode ser de outra maneira; temos várias famílias a viver o drama diário de não ter comer 
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para dar aos filhos; temos um Estado que recomenda aos seus cidadãos que procurem outras 

paragens se querem futuro; somos cada vez mais um país de velhos, rendidos a essa ironia trágica 

de uma história que começa num tempo onde fomos quase donos do mundo e acaba num tempo 

onde somos pouco mais que servos da Europa hipócrita e dominada pelos interesses dos mais 

fortes; o trabalho cada vez é mais precário e cada vez há menos oportunidades de emprego; as taxas 

de desemprego sobem assustadoramente; os salários dos portugueses, para além de cortados todos 

os dias, estão na sua maior parte abaixo dos padrões que seriam minimamente exigíveis para 

assegurar um nível de vida com um padrão de qualidade aceitável. Somos comparados com a 

Europa, mas só naquilo que lhes interessa. Nesta altura, para celebrar o 1º de maio tem que se ter 

uma atitude de luta, pelo emprego, pela dignidade dos cidadãos, luta por condições de vida. É esta 

saudação, em jeito de protesto mas também de incentivo à luta, que o Grupo da CDU apresenta 

como saudação ao 1º de maio. Em relação à liberdade, nunca como hoje fez tanto sentido saudar a 

liberdade e a democracia; a liberdade está em risco e lembrou a canção ”Só há liberdade quando 

existirem uma série de coisas, a paz, o pão, saúde, habitação” e essas coisas estão em causa. 

Referiu que a liberdade é sem dúvida o mais importante dos referenciais de cidadania, na medida 

em que tem implícita a condição de individualidade que está subjacente a cada um de nós. É 

provável que para quem vive hoje em liberdade não seja muito fácil imaginar o que é viver privado 

dela. Afinal é a liberdade que desfrutamos, que nos permite pensar de modo diferente, entender a 

sociedade e o mundo de maneira distinta e até pensar caminhos diferentes para as pessoas e para as 

comunidades. A ideia de liberdade está igualmente associada ao conceito de democracia, que é, 

terminologicamente, dar ao povo, ao coletivo o direito de decidir sobre o rumo que as sociedades 

devem tomar e em condições ideais a democracia só pode promover a liberdade, quanto mais não 

seja, porque se alimenta dela. E por muitas mágoas que possam subsistir, o 25 de abril devolveu-

nos a liberdade e a democracia e, só por isso já teria valido a pena. O homem tem uma capacidade 

infinita para converter as coisas, quando os interesses pessoais ou corporativos se sobrepõem às 

vontades do povo. É por isso que hoje muita gente fala da necessidade de se fazer um novo 25 de 

abril, tantas são as marcas de desencanto que se vão semeando. Recordou novamente a canção do 

Sérgio Godinho, que dizia “Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e se decidir 

quando pertencer ao povo o que o povo produzir”. Está a falar do povo, que em democracia tem 

que decidir também. Cada vez são menos os que têm exageradamente muito e mais os que não têm 

rigorosamente nada, assistindo-se a um festim de mordomias para quem frequenta alguns 

corredores de poder e o povo, que afinal é a referência nacional da democracia, pouco ou nada 

decide. Enquanto para uns se garantem reformas milionárias, para outros taxam-se pensões e corta-
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se em toda a linha da proteção social. A canção também falava de paz, que de fato temos, mas por 

vezes, muito confundível com um conformismo, uma vez que o pão que já vai faltando nas mesas e 

a saúde que anda pelas ruas da amargura e a educação que é o que se sabe são mais que motivos de 

preocupação a sério. Não foi esta a promessa de abril, não é este o futuro que quer para o seu país. 

Por fim leu a parte final de um poema de Ary dos Santos que traduz o que lhe vai na alma e se 

chama “As Portas que Abril Abriu”: “Ouvi banqueiros fascistas agiotas do lazer latifundiários 

machistas balofos verbos de encher e outras coisas em istas que não cabe dizer aqui que aos 

capitães progressistas o povo deu o poder! E se esse poder um dia o quiser roubar alguém não fica 

na burguesia volta à barriga da mãe! Volta à barriga da terra que em boa hora o pariu agora 

ninguém mais cerra as portas que Abril abriu!”. ------------------------------------------------------------

-----O Senhor Hernâni Santos interveio para fazer referência a uma iniciativa promovida pela 

OesteCIM sobre a Estratégia 2020. Considerou de grande importância o trabalho apresentado e 

referiu ser igualmente importante que a presente Assembleia possa ter um papel ativo na elaboração 

da Estratégia 2020 para o Oeste. Propôs que na próxima reunião do órgão seja apresentada a 

Estratégia 2020 como ponto na Ordem de Trabalhos, para que a Assembleia possa participar no 

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

-----O Senhor Silveira Botelho interveio para falar da carta do Deputado António Carneiro, que foi 

matéria discutida na última reunião. A Assembleia da República acabou por aprovar uma Lei 

contraditória nos termos em que foi aprovada. Foi feita uma correção ao documento depois da 

votação em Assembleia da República que alterou o texto e retirou a inserção da Região de Turismo 

do Oeste da Região de Lisboa e retirou-lhe o nome Oeste. Estão perante uma situação anómala, no 

artigo 2º em que se estabelece o âmbito de aplicação espacial, diz-se que é conforme as Regiões 

Plano e no artigo 37º diz-se que a Região de Turismo do Oeste é integrada na Região de Lisboa 

Oeste e Vale do Tejo. Na Assembleia da República existem três votações, uma na generalidade, já 

realizada, outra na especialidade com ou sem mandato do plenário e outra na votação final Global, 

que foi aprovada com as mesmas contradições e foi aprovada e publicada no site do Parlamento. 

Depois de aprovada a Lei, em votação final Global o texto foi alterado pela Comissão, no artigo 

37º, passando a Região de Turismo do Oeste a ser integrada na Região de Turismo do Centro. 

Questionou como é que foi possível, tendo o Oeste dois homens de destaque na Assembleia da 

República, nomeadamente o Líder Parlamentar do PS que é de Óbidos e o Líder Parlamentar do 

CDS que é das Caldas da Rainha, os interesses do Oeste não terem sido defendidos por quem tem a 

obrigação de o fazer. Questionou o esforço feito pelos Deputados da Região, sobretudo os que 

estavam na Comissão da especialidade, que aprovaram e votaram a Lei e depois a corrigiram. Os 
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Deputados têm obrigação de defender o mandato popular, devem defender a sua população e não 

interesses e conveniências. Até que ponto os Deputados do Oeste os sabem representar? Até que 

ponto os Deputados do Oeste estão à altura daqueles que os elegem? O texto está na Presidência da 

República e tem evidentes inconstitucionalidades. Em primeiro lugar, é um texto legislativo que foi 

aprovado no parlamento e não coincide com o que foi mandado para publicação. Em segundo, terão 

que saber se a Lei parâmetro das Regiões Plano, feita no âmbito do Consulado do Ministério do 

Ordenamento e das Cidades, do Dr. Isaltino Morais, é materialmente constitucional. Fez-se uma Lei 

para as Regiões Plano, relativamente às NUT’s II e III, em que para efeitos estatísticos e de 

ordenamento do território, o Oeste passa para o Centro. Mas tratava-se de uma Lei semântica e 

nominal e não normativa no sentido material de Lei parâmetro. Era uma Lei para valer apenas para 

dois efeitos, um estatístico e outro dos financiamentos do QREN. A Região de Turismo do Centro 

vai de Arruda dos Vinhos a Ovar e as especificidades da Região perdem-se. Voltou a referir, terem 

na Assembleia da República a aprovação de uma Lei que não coincide com o texto que foi remetido 

para a Presidência da República para promulgação. Corre-se o sério risco desta Lei ser publicada, 

sendo certo que não vai entrar em vigor o texto aprovado pelos Deputados da Nação. -----------------

-----O Senhor Luís Barros Mendes recordou a última sessão do órgão em que houve um momento 

histórico, tendo havido consenso desde o CDS ao CDU depois de duas horas de trabalho, muito 

bem coordenado, quer pelo Dr. António Carneiro, quer pelo Dr. Silveira Botelho, no sentido de 

redigirem uma moção, na qual manifestavam o repúdio pelo Projeto Lei das Regiões de Turismo. 

Foi das poucas vezes em que houve consenso nas reuniões de Assembleia. A moção incluía um 

pedido de audição com os Grupos Parlamentares, que se veio a materializar. O único Grupo 

Parlamentar que respondeu foi o CDS e mais tarde houve uma reunião também com o Grupo de 

Trabalho do Turismo dentro da Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas. Tudo 

ocorreu antes da votação da Lei, quer na generalidade, quer na especialidade. A reunião ocorrida 

com a Comissão Parlamentar foi extremamente importante e as únicas pessoas que estiveram 

presentes, foram o próprio e o Secretário Executivo da OesteCIM. Vivem um momento em que 

todos no 25 de abril relembram a importância da democracia dos partidos, em que todos voltam a 

dizer que a descredibilização dos partidos não leva a lugar nenhum e depois são os próprios, na sua 

ação, enquanto elementos eleitos nas listas dos partidos que esquecem que têm que ser 

consequentes nos seus atos. Os elementos da Assembleia Intermunicipal, estiveram duas horas a 

preparar um documento, a redigir um pedido de audiência com os Grupos Parlamentares e com a 

Comissão Parlamaentar e quando chega a hora das reuniões só aparece um elemento de um partido 

e questionou o porquê. Se têm um grupo como o PSD, como o PS ou CDU que têm tantos 
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Deputados, o único grupo que só tem um Deputado foi o que conseguiu enviar um membro para as 

reuniões. São atos como este que fazem com que a opinião pública tenha uma opinião negativa dos 

partidos, porque não são consequentes. Na Assembleia Intermunicipal falam muito do problema da 

Região de Turismo do Oeste, foi visto como um problema transversal a todos os concelhos, mas 

quando chega o momento certo, na casa da democracia onde vai ser votada a Lei, as pessoas não 

aparecem. Lamenta o sucedido mas refere que mantém a sua disponibilidade para participar em 

reuniões na Assembleia da República. Está eleito no órgão, pelo Município de Alenquer, mas não 

defende posições de Alenquer, mas sim os assuntos em que é possível haver consenso dentro do 

Oeste, que infelizmente são poucos. O CDS tem o Secretário de Estado do Turismo, daí que a 

própria audição com o Grupo Parlamentar do CDS seria importante, mas nada disso teve qualquer 

participação dos partidos. Desconhecia as várias versões que a Lei já teve e referiu que com a saída 

do Ministro Relvas, poderão haver algumas alterações. ----------------------------------------------------- 

-----O Senhor Luís Rodrigues associou-se aos quarenta anos do Partido Socialista, porque a 

democracia é feita com os Partidos Políticos e é na divergência que, por vezes, se constroem as 

soluções para o país. Esclareceu que os Partidos Políticos não foram convidados para terem 

representantes nas reuniões decorridas na Assembleia da República, mas sim os membros da Mesa 

e um elemento do CDS. Fez uma reflexão sobre a democracia, que é feita das diferentes opiniões 

apresentadas por cada Partido e atendendo às difíceis circunstâncias que o país atravessa, referiu 

estar na altura dos mesmos fazerem a política do compromisso. Deve haver um denominador 

comum nas matérias essenciais para o bem do país. Têm a tendência de dizer que o país está em 

primeiro lugar, depois as regiões, os concelhos, mas o que a realidade demonstra é que o que está 

sempre em primeiro lugar é a guerrilha partidária. Nos últimos anos, o país tem sido governado 

pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata e os resultados estão à vista. O país chegou 

onde chegou fruto das sucessivas governações dos Partidos que estiveram no poder e devem refletir 

e escolher se devem continuar na mesma direção ou se têm a coragem de inverter o caminho e 

procurar soluções mais úteis que consigam trazer o país para um patamar de crescimento. Quanto à 

Região do Oeste, o Deputado anterior disse ter havido unanimidade na questão do Turismo do 

Oeste, mas esta não se verificou, porque dentro da Bancada do PDS, os Deputados eleitos pela 

Nazaré abstiveram-se e os de Alcobaça votaram contra. É difícil haver unanimidade em democracia 

o que não quer dizer que não haja maiorias e que estas não tragam bons resultados. É essencial 

passarem das palavras aos atos para o país passar para um patamar melhor. -----------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal esclareceu que em relação à 

questão das audiências na Assembleia da República já havia informado que quem ficou de 
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participar nas mesmas era a Mesa da Assembleia, que representava cada um dos partidos e o 

Deputado Luís Barros Mendes, como representante do único partido que não está na Mesa. 

Informou que os membros da Mesa não tiveram oportunidade de estar presentes na reunião com o 

Grupo Parlamentar do CDS. Na reunião com a Comissão Parlamentar de Economia e Obras 

Públicas, esteve também, em representação do Conselho Executivo, o Secretário Executivo da 

OesteCIM. Não houve nenhuma informação para os partidos porque a própria Moção indicava que 

quem ia às reuniões eram os membros da Mesa, o Deputado do CDS e o Presidente do Conselho 

Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação interveio para dar razão ao Deputado do CDS, porque teria feito 

sentido que os partidos se fizessem representar nas audiências. Mostrou-se desencantado pelo fato 

da Mesa, ao não ter podido participar, não ter sugerido alguns elementos do partido para os 

substituir. Teria sido uma boa prática, terem designado substitutos, para todos estarem 

representados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo respondeu ao Deputado Pedro Costa, 

relativamente à Rede de Cuidados Continuados, informando que se está a passar o mesmo com esta 

Rede, que se passou com o Plano de Ação da Ota. A Rede de Cuidados Continuados estava incluída 

nas compensações do Plano de Ação da Ota e desde que foi assinado até aos dias correntes, 

praticamente nada foi feito. Relativamente ao Turismo do Oeste salientou que o documento que 

seguiu para o Presidente da República foi votado por unanimidade. Referiu o caso do Deputado 

Duarte Pacheco, que fez uma Declaração de Voto, não concordando com o documento. Informou 

que no dia anterior assinou uma carta do Presidente de Turismo do Oeste, António Carneiro, 

dirigida ao Senhor Presidente da República, explicando tudo o que se tinha passado e mostrando o 

desagrado com a situação. Foram várias as diligências levadas a cabo pela OesteCIM, quer com os 

Deputados, quer com o Turismo de Lisboa, quer com as CIM’ s do Médio Tejo e da Lezíria, com o 

Pólo de Turismo de Ourém, com Secretários de Estado e Ministros. Relativamente aos cuidados de 

saúde no Oeste foram elaborados vários comunicados à imprensa e feito, igualmente, o que podiam 

fazer para resolver as situações. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presidente do Conselho Executivo. -----------------------------------------------------------------------------

----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que já se está a proceder ao fecho da 

Pisoeste e que a OesteCIM está a liquidar as dívidas que existiam, cerca de um milhão e setecentos 
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mil euros. Foi feito um acordo com a quase totalidade dos funcionários, dois ainda estão a trabalhar 

na Comissão Liquidatária. Informou ainda que o edifício foi vendido. ------------------------------------

-----PONTO 2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012 DA COMUNIDADE 

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

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

Secretário Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM salientou a execução dos projetos que tiveram 

início em 2009 e 2010, informando que 2012 foi um ano de execução e bom trabalho na OesteCIM. 

A execução orçamental da receita, apresentada em 2012 reflete um montante de 2.090.907,89€, 

traduzindo-se num acréscimo de cerca 47%, relativamente ao ano de 2011. O aumento significativo 

da cobrança da receita deve-se, essencialmente, aos financiamentos obtidos por candidaturas 

aprovadas e executadas pela OesteCIM e cofinanciadas por fundos comunitários, bem como pelo 

esforço acrescido de todos os Municípios que desenvolveram, quer através de Planos de 

Liquidação, quer de acordos de Pagamento, para a regularização dos valores em divida relativos a 

anos anteriores. Não obstante o aumento da receita, e sendo a principal fonte de receita da 

OesteCIM, as comparticipações de quotas e projetos, por parte dos Municípios integrantes 

verificou-se no entanto, um decréscimo de cerca 26% de cobrança entre 2011 e 2012. Em relação às 

despesas, a execução orçamental da despesa apresenta em 2012 um montante de 2.055.321,07€, 

traduzindo-se num acréscimo de 36% relativamente ao ano de 2011. Pela análise dos documentos 

financeiros conclui-se que apesar da redução significativa de proveitos, atendendo à redução de 

quotas/comparticipações junto dos Municípios, a principal razão para os resultados negativos 

obtidos nos últimos três tem como principal razão os prejuízos provenientes da Pisoeste. O prejuízo 

da Pisoeste em 2010, foi de 284.684,00€, em 2011, de 697.750,89€ e em 2012 conseguiu-se reduzir 

o prejuízo para 378.342,87€. Se não houvesse o prejuízo da Pisoeste, o resultado líquido do 

exercício da OesteCIM seria positivo, cerca de 24.008,73 €. Referiu, ainda, que o ano de 2012 foi 

um ano de muitas dificuldades em todo o país e na Região Oeste, mas conseguiram desenvolver os 

projetos que tinham definido ainda em 2011. -----------------------------------------------------------------

-----O Senhor Jorge Sobral informou que nas Assembleias Municipais costumam fazer a 

comparação entre o que se aprovou e a respetiva execução, para poderem analisar a diferença. 

Percebeu ter sido dito que o ano de 2012 teve uma boa execução, apesar das dificuldades 

financeiras, da questão da Pisoeste e das dificuldades das autarquias, mas apercebeu-se que apenas 

atingiram, relativamente ao programado, 29,8% da despesa e em relação à receita, cerca de 31,79%. 
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No que tem a ver com as Grandes Opções do Plano ficaram pelos 9, 31%. Sem colocar em causa o 

esforço feito num ano muito difícil, referiu que, por vezes nas Assembleias Municipais, sentem que 

as programações são feitas com demasiado empolamento, talvez na perspetiva de conseguirem 

receitas ou diminuição de despesas, e depois ficam muito aquém do programado. A diferença é por 

vezes abismal e incomoda quando estão a analisar e comparam o que se propuseram fazer, com o 

que conseguiram na realidade. Continuam muito longe de atingir aquilo que desejam.  ----------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM esclareceu que um orçamento é uma previsão, 

mas tentaram ser o mais realistas possível. Existe um elemento muito importante, nomeadamente, o 

projeto SAMA, de modernização administrativa, que mudou o orçamento em cerca de 4 milhões de 

euros. No ano de 2011 o projeto esteve parado devido a uma mudança de Programa Operacional, o 

projeto estava no Mais Centro e com a reprogramação do quadro económico, passou para o 

COMPETE. Foi um período em que não foi possível avançar e ter execução. Foi igualmente, um 

projeto totalmente restruturado, tendo em conta as dificuldades financeiras das autarquias. O 

projeto só começou a ser executado em 2012, daí também o aumento de execução do ano de 2012 

em relação a 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----O Ponto 2 – Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de 

Contas de 2012 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado, por maioria, com trinta e 

cinco votos a favor e dezasseis abstenções. --------------------------------------------------------------------

-----PONTO 3 - APROVAÇÃO DA REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 1 DE 2013 DA 

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

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

Secretário Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário executivo da OesteCIM explicou que na sequência da aprovação dos 

Documentos de Prestação de Contas, no passado dia 21 de Março, por parte do Conselho 

Executivo, e atendendo à necessidade financeira de fazer face ao pagamento de despesas, torna-se 

necessário proceder à inclusão do Saldo da Gerência Anterior na execução do orçamento de 2013, 

verificando-se um aumento de receita, no montante de 146.000,23€. Como contrapartida, procedeu-

se à abertura de novas rubricas, e ao reforço de outras atendendo à sua execução até à data. Importa 

destacar o reforço na rubrica de investimento para equipamento básico, uma vez que se prevê a 

execução de uma nova candidatura no âmbito do POVT para aquisição de equipamentos de 

proteção individual para combate a incêndio em espaços naturais, em que se prevê a participação de 
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todos os municípios. Foi uma candidatura lançada há cerca de quinze dias pelo Ministério da 

Administração Interna, através do POVT. ---------------------------------------------------------------------

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

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

-----O Ponto 3 – Aprovação da Revisão Orçamental nº 1 de 2013 da Comunidade Intermunicipal do 

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

----- PONTO 4 – RATIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR 

OFICIAL DE CONTAS ----------------------------------------------------------------------------------------

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

Secretário Executivo da OesteCIM. ----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM esclareceu que o Conselho Executivo, em 

deliberação tomada, a trinta de agosto de 2012 adjudicou à sociedade de revisores oficiais de 

contas, MRG - Roberto, Graça & Associados, SROC, pelo valor de 4.450,00€ (acrescido de IVA), 

a prestação de serviços de revisão das contas desta Comunidade Intermunicipal, referente ao 1º 

semestre de 2012. Considerando que, por lapso dos serviços, a adjudicação não foi presente à 

Assembleia Intermunicipal para que, enquanto órgão competente, procedesse à nomeação do 

Revisor Oficial de Contas e considerando que, nos termos da alínea o) do artigo 13º da Lei 

45/2008, de 27 de Agosto e nos termos da alínea p) do artigo 16.º dos Estatutos da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, compete à Assembleia Intermunicipal, sob proposta do Conselho 

Executivo, “ Nomear o revisor oficial de contas (…), o Conselho Executivo, para os devidos 

efeitos, deliberou, remeter a presente ratificação à Assembleia Intermunicipal, ficando esta a 

produzir efeitos a partir de 30 de agosto de 2012, data da assinatura do Contrato. ----------------------

-----O Senhor Carlos Marques interveio para informar que as palavras devem ter o sentido 

correto. Informou que o caso já foi abordado na reunião de dia vinte e dois de dezembro de 2009 e 

explicou que a Assembleia não tem que ratificar, mas sim nomear. A competência para nomear é da 

Assembleia e propôs, para abreviar o problema, que na alínea D) da proposta do Conselho 

Executivo, conste o seguinte: “O Conselho Executivo deliberou, remeter a presente proposta à 

Assembleia Intermunicipal, para efeitos de nomeação, produzindo efeitos a partir de 30 de agosto 

de 2012”. Todos os serviços cometem lapsos, mas quem tem competências para nomear é a 

Assembleia, logo a palavra que tem que constar é nomeação, com os referidos efeitos retroativos. --

-----O Senhor Silveira Botelho referiu que se trata de uma questão formal, porque no ponto 

seguinte da Ordem de Trabalhos, vem a nomeação do Revisor Oficial de Contas, que é da 

competência da Assembleia. Houve serviços que foram prestados e é necessário que a Assembleia 
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ratifique a competência que o Conselho Executivo usou para manter os referidos serviços, até 

porque a nova nomeação oficial está já agendada na Ordem de Trabalhos. ------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que a intervenção do Deputado 

Silveira Botelho está de acordo com o que a OesteCIM fez, tendo em conta que o contrato que 

tinham com a entidade terminava e de outro modo estariam até ao final do ano sem Revisor Oficial 

de Contas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo agradeceu as intervenções e informou que se 

necessário, poderão fazer a alteração. --------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação informou que não devem perder muito tempo com o assunto porque 

não podem ratificar uma situação, que em rigor, não deveria ter acontecido. Subscreveu a opinião 

do Deputado Carlos Marques, que simplifica o processo, de modo a ser votado. ------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para questionar, se juridicamente, a alteração é possível. 

Podem ratificar uma coisa autorizada por alguém que não tinha competências para tal. Ratificação é 

autorizar a posteriori algo que alguém autorizou e não tinha competências para o fazer. A 

autorização com efeitos retroativos pode não poder ser feita a nível jurídico e a ratificação sim. -----

-----O Senhor Carlos Marques explicou que o Conselho Executivo tem, efetivamente, 

competências para propor o Revisor Oficial de Contas, mas depois quem tem que nomear é a 

Assembleia. A Assembleia não pode ratificar uma coisa que é feita por um órgão diferente. Já na 

reunião de dia vinte e dois de dezembro de 2009 o assunto ocorreu e o que prevaleceu foi a 

nomeação com efeitos retroativos. Devem fazer a alteração e a Assembleia nomeia com efeitos a 

partir de trinta de agosto, quando a decisão foi tomada. -----------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que o Conselho 

Executivo está de acordo com a proposta do Deputado Carlos Marques, no sentido de ficar 

nomeação em vez de ratificação, com data de trinta de agosto de 2012. ----------------------------------

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

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

-----O Ponto 4 – Ratificação da Prestação de Serviços de Revisor Oficial de Contas, foi aprovado, 

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

-----PONTO 5 – NOMEAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS ----------------------------

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

Presidente do Conselho Executivo da OesteCIM. ------------------------------------------------------------

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

intervenções e colocou a proposta do Conselho Executivo à votação. -------------------------------------
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-----O Ponto 5 – Nomeação do Revisor Oficial de Contas, foi aprovado, por unanimidade. -----------

-----PONTO 6 – APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA 

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

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

Secretário Executivo da OesteCIM. ----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM explicou que a Dr.ª Ana Cristina dos Santos 

Azevedo, Técnica Superior da Comunidade, que se encontrava em mobilidade na Câmara 

Municipal de Abrantes, concluiu com sucesso o período experimental, na modalidade de Contrato 

de Trabalho por Tempo Indeterminado naquele Município, ficando assim por preencher o seu posto 

de trabalho no mapa de Pessoal da Comunidade. Considerando que nos termos da alínea c) do 

artigo 16.º dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste, compete à Assembleia 

Intermunicipal “aprovar, sob proposta do Conselho Executivo, o mapa de pessoal da Comunidade 

” e considerando que, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 3º do decreto-Lei nº 209/2009, de 3 

de setembro, por força do disposto no n.º 4 do artigo 1º do mesmo diploma legal, compete à 

Assembleia Intermunicipal aprovar a alteração do Mapa de Pessoal, o Conselho Executivo aprovou, 

por unanimidade, na sua reunião de dia 04 de abril de 2013, a proposta de alteração do Mapa de 

Pessoal da OesteCIM e propõe que, a Assembleia Intermunicipal do Oeste aprove, nos termos e 

para os efeitos do disposto na alínea c) do artigo 16.º dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal 

do Oeste, a alteração ao Mapa de Pessoal da Comunidade Intermunicipal do Oeste. -------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo reforçou que a única alteração existente ao 

Mapa de Pessoal é a existência de um lugar vago, devido à saída da Técnica Superior para a 

Câmara Municipal de Abrantes. ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----O Ponto 6 – Aprovação da Alteração ao Mapa de Pessoal da Comunidade Intermunicipal do 

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

-----PONTO 7 – ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO OESTE – MOBILIDADE ESPECIAL -------------------------------------

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

Secretário Executivo da OesteCIM. ----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM explicou que nos termos da alínea t) do artigo 

16.º dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste, compete à Assembleia Intermunicipal 

“aprovar e alterar os estatutos ”; o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, na redação que lhe 
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foi conferida pela Lei n.º 66/2012, de 31 de Dezembro, prevê no n.º 1 do seu artigo 16.º que o 

“exercício das competências previstas para a entidade gestora da mobilidade compete a uma 

entidade gestora da mobilidade especial autárquica (EGMA)”; considerando de acordo com a 

mesma disposição legal, a EGMA deve ser constituída, in casu, no âmbito da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste; o n.º 2 do já citado artigo 16.º prevê que a constituição e o funcionamento 

da EGMA sejam determinados, nos termos dos estatutos da respetiva Comunidade Intermunicipal, 

por regulamento específico; considerando que a elaboração do regulamento acima mencionado 

depende da alteração dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste, por forma a dotá-los 

de norma habilitante que permita a respetiva publicação; considerando que o Conselho Executivo 

aprovou, por unanimidade, na sua reunião de dia 04 de abril de 2013, a alteração aos Estatutos da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste; o Conselho Executivo deliberou, para os devidos efeitos, 

remeter a presente alteração de estatutos à Assembleia intermunicipal para que seja aditado aos 

Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste o seguinte artigo: -------------------------------------

----“Artigo 25.º-A --------------------------------------------------------------------------------------------------

---Mobilidade especial autárquica ------------------------------------------------------------------------------

---1 – O acompanhamento e dinamização do processo relativo ao pessoal em mobilidade especial 

autárquica, tendo em vista o seu reinício de funções, competem à Entidade Gestora da Mobilidade 

Especial da Comunidade Intermunicipal do Oeste (EGME-OesteCIM). ----------------------------------

-----2 – A constituição e o funcionamento da EGME-OesteCIM são determinados em regulamento 

específico, o qual, sem prejuízo das demais formalidades, é submetido, igualmente, a parecer 

prévio do membro Governo responsável pela área da Administração Pública. -------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo reforçou a ideia de que a mobilidade especial 

relativamente a todos os Municípios, não poderá ser feita pelos próprios, tendo que haver uma 

entidade gestora da mobilidade, que deve ser constituída, no âmbito da Comunidade Intermunicipal 

do Oeste, como já foi referido. Para que tal aconteça há que proceder ao aditamento dos Estatutos 

da OesteCIM, para que integrem o artigo referente à “Mobilidade especial autárquica”. ---------------

------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que depois de 

aprovada, na presente reunião, a alteração aos Estatutos da OesteCIM, o documento seguirá para as 

Assembleias Municipais, tendo que ser aprovado pela maioria das Assembleias que fazem parte 

integrante dos Municípios da OesteCIM. ----------------------------------------------------------------------

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

Conselho Executivo à votação, referindo que a aprovação dos Estatutos requer maioria qualificada.- 

-----O Ponto 7 – Alteração dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste – Mobilidade 
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Especial, foi aprovado, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------

------PONTO 8 – APRECIAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A ATIVIDADE 

DA OESTECIM E DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVAMENTE AO 1º 

TRIMESTRE DE 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente do Conselho Executivo. -----------------------------------------------------------------------------

----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu tratar-se de um relatório sobre a atividade 

da OesteCIM e salientou a recuperação das dívidas e o esforço feito para resolver o problema da 

Pisoeste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que em relação à Estratégia 2020 – 

Oeste Portugal é muito importante a participação dos Deputados; foi decidido envolverem os 

Grupos Parlamentares e a Mesa da Assembleia, o que se traduziu numa reunião efetuada, 

conjuntamente com os Técnicos que estão envolvidos no projeto. Informou que o site da OesteCIM 

tem uma ligação direta ao site da Estratégia 2020, que é um projeto que pretende o envolvimento de 

toda a população e vai ser elaborado por entidades públicas e privadas. O próximo quadro 

comunitário tem uma lógica de parceria e envolvimento. Solicitou que fosse entregue a todos os 

presentes um folheto do projeto, que explica a metodologia de trabalho e a forma de participar. 

Estão a trabalhar a nível local, regional, a nível do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, a nível 

nacional, com o Governo e internacional, com Bruxelas. ---------------------------------------------------

-----O Senhor Jorge Sobral solicitou que o relatório fosse mais desenvolvido em termos de 

execução, para perceberem as dificuldades existentes e saberem se a OesteCIM está a atingir aquilo 

a que se propôs para o primeiro trimestre do ano. ------------------------------------------------------------

-----O Senhor Silveira Botelho felicitou a programação da Estratégia 2020 e propôs que fosse feito 

um balanço e um programa sobre a situação do Oeste e deu como exemplo a realização de um 

Congresso do Oeste para refletirem sobre a estratégia e o programa do QREN, mas também 

fazerem um balanço, desde o último Congresso. Entre os vários temas que poderiam debater, 

salientou as águas, o turismo, a agricultura e as indústrias criativas. --------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que relativamente ao ano de 2013, 

todos os projetos apresentados no relatório, da responsabilidade e que dependem da execução 

técnica da OesteCIM, estão com um bom nível de execução. Outros projetos, tais como a Lei de 

Bases do Ordenamento do Território e do Solo, que não dependem diretamente da OesteCIM, mas 

da gestão governamental do Estado Central, podem estar mais atrasados. A Central de Compras da 
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OesteCIM está numa fase de bom andamento e grande execução, traduzindo-se já num benefício 

financeiro para os Municípios e para a economia local, que participa no projeto. O projeto de 

iluminação Pública, também ligado à Agência Regional de Ambiente e Energia do Oeste – 

OesteSustentável é um exemplo que aguarda pela decisão do Programa Operacional para poderem 

dar início à execução. No geral, os projetos que dependem da OesteCIM estão a ter uma boa 

execução. Em relação à questão colocada pelo Deputado Silveira Botelho, informou que os temas 

salientados, de grande importância para o Oeste, estão contemplados na estrutura de trabalho do 

novo quadro Comunitário, que tem três áreas prioritárias, nomeadamente, o crescimento inteligente, 

o crescimento sustentável e o crescimento inclusivo. O crescimento inteligente engloba a 

especialização económica, a especialização científica e tecnológica, a internacionalização, a política 

de inovação, mapeamento das TIC, empreendedorismo, educação, emprego e qualificação. O 

crescimento sustentável engloba as alterações climáticas, a gestão da água e resíduos, o território e 

sistema urbano. Por fim, o crescimento inclusivo engloba o emprego, formação, pobreza e exclusão 

social. A Estratégia do Oeste tem que estar alinhada com estas três áreas prioritárias do novo 

quadro Comunitário. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Duarte Nuno referiu que da leitura da situação financeira dos últimos três meses 

parece haver medo em relação a serem claros com as contas. A Comunidade é uma associação de 

Municípios e vendo as contas parece uma associação de maus pagadores em relação à própria 

associação. Na sua opinião merece ser abordada a questão das dívidas da Pisoeste, porque no 

relatório da Comissão Liquidatária é dito que as dívidas de alguns dos Municípios são cedidas à 

Caixa Geral de Depósitos e admite-se que o que vai ficar disponível é uma verba muito reduzida, o 

que não se entende. Percebe-se que há dívidas, mas não se percebe quem é que deve. Em relação à 

informação financeira da OesteCIM é referido um montante muito elevado de dívidas de terceiros, 

que aparecem como outros devedores, mas que são os Municípios e não aparecem escritos. Se as 

dívidas a terceiros sofrem atrasos significativos por causa das dívidas de terceiros, que são os 

Municípios, têm que perceber se isso põe em causa os compromissos da Comunidade 

Intermunicipal. Disse ter sido sempre contra a regionalização e acaba por perceber que se calhar o 

modelo não funciona muito bem, pelas razões descritas. ----------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu que o Conselho não tem medo de ser 

claro. Certas afirmações não são necessárias, se o Deputado Duarte Nuno pretende esclarecimentos 

é só perguntar aos serviços técnicos da OesteCIM. A dívida dos Municípios é de 1.119.767,37€ 

relativos à quotização e comparticipação nos projetos e o valor de 1.392.552,43€ de financiamentos 
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a receber por candidaturas aprovadas. Os dois montantes perfazem o total de 2.512.319,80€ na 

conta de outros devedores. Relativamente à Pisoeste, encontravam-se cedidos ao factoring, as 

faturas emitidas aos Municípios, havendo o seu registo no balanço, quer em termos de ativo como 

de passivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 9 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL -----------------------------

-----O Senhor Fernando Oliveira interveio para falar das contrapartidas da não execução do 

aeroporto da Ota que eram devidas aos vários Municípios e à Região Oeste em geral. Leu um 

documento sobre a defesa da Região Demarcada de Aguardente Doc “ Lourinhã “ e das instalações 

de envelhecimento (antigas instalações do IVV), que se transcreve: --------------------------------------

-----“A CIMOeste tem no seu território a única Região Demarcada do País para a produção de 

aguardente com Denominação Origem Controlada ---------------------------------------------------------

-----Tem o nome “ Lourinhã” -----------------------------------------------------------------------------------

-----Engloba 5 concelhos -----------------------------------------------------------------------------------------

----Bombarral, Lourinhã, Óbidos, Peniche, Torres Vedras -------------------------------------------------

----Similar à Denominação de Origem “ Lourinhã “ existem mais duas na Europa --------------------

----Cognac e Armagnac ------------------------------------------------------------------------------------------

----Esta produção de Aguardente DOC “ Lourinhã “ tem neste momento a sua maior expressão em 

dois produtores ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quinta do Rol e Adega Cooperativa da Lourinhã -------------------------------------------------------

-----O operador Adega Cooperativa da Lourinhã, envelhece as suas aguardentes nas instalações 

do IVV na Lourinhã. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Foram construídas com financiamento das taxas que os vitivinicultores em geral, e em 

particular os do concelho da Lourinhã, pagavam pela sua produção vínica. ----------------------------

----Estas antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, existentes no concelho da Lourinhã, 

têm servido ao longo de mais de duas décadas para instalar e desenvolver um espaço vitivinícola 

de referência à Região Demarcada de Aguardente Doc “Lourinhã”. ---------------------------Sempre 

esteve subjacente nessa cedência, que aquele espaço seria exclusivamente destinado à vertente 

vitivinícola, e mais concretamente à Aguardente Doc “ Lourinhã", potenciando uma Região 

Demarcada e um produto de excelência, pretendendo aliar uma perspectiva económica a uma 

perspectiva pedagógica com a instalação de um museu, destilaria, castas utilizadas, etc...; ---------

A própria autarquia promoveu diversos contactos com o IVV para a compra daquele espaço e 

chegaram a existir propostas em cima da mesa, que se foram arrastando no tempo. -------------------
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-----Ao longo dos anos, e sempre de boa-fé a CMLourinhã, estabeleceu protocolos com a 

CVRLourlnhã, e investiu cerca de 100.000 euros na recuperação daquele espaço, dotando-o de 

condições adequadas ao seu funcionamento, dada a elevada degradação já existente. ----------------

-----No âmbito das contrapartidas da não execução do aeroporto da OTA, ficou logo expresso a 

cedência daquelas instalações à autarquia, inclusivamente a título gratuito, de modo a reforçar a 

presença vitivinícola da Região Demarcada de Aguardente “Lourinhã". --------------------------------

-----Como sabemos, essas contrapartidas, não foram até agora assumidas. -----------------------------

-----E assim não espanta que pela segunda vez já se tenha recebido uma carta com ordem de 

despejo daquelas instalações, porque agora já não são do IVV, mas de uma empresa do Estado, a 

ESTAMO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Essa ordem de despejo formulada em Fevereiro de 2013, estipulava um prazo para a sua 

completa desocupação até final de mês de Março de 2013, com ameaça de corte de energia. --------

----Estamos a falar de centenas de cascos e obviamente de milhares e milhares de aguardente 

certificada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara Municipal da Lourinhã, consciente da importância para a economia regional que a 

Região Demarcada representa, e no sentido de dar continuidade a uma revitalização da 

agricultura, apostando num produto de excelência, com potencial mercado de exportação mostrou-

se disponível para apresentar propostas para a rápida resolução do problema. ------------------------

-----Mas como é evidente, não poderá ser como a empresa ESTAMO pretende. ------------------------

-----Meio Milhão de euros ---------------------------------------------------------------------------------------

-----Os deputados da Assembleia Municipal da Lourinhã, reunidos em 28 de Fevereiro de 2013, 

por unanimidade aprovaram uma moção em que apelam aos responsáveis políticos, em especial na 

área agrícola, para que se possa encontrar uma solução equilibrada que salvaguarde os interesses 

de ambas as partes, em especial de todos aqueles, que produzem, envelhecem e comercializam um 

produto único no país. --------------------------------------------------------------------------------------------

----É por isso que à apelamos também ao executivo da CIM Oeste, a todos os senhores presidentes 

de Câmara e a todos os senhores deputados, para, na medida das suas possibilidades intervir na 

sensibilização do poder politico para uma resolução justa deste problema”. ---------------------------

-----O Senhor Jorge Sobral referiu que o assunto abordado é importantíssimo para a Região e 

julgava que o colega traria uma moção, uma vez que a Assembleia Municipal da Lourinhã já a 

aprovou. O abandono das instalações do IVV na Lourinhã, para além dos vários prejuízos que 

causa, pode levar a que aconteça o mesmo que sucedeu no concelho do Bombarral, em que as 
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instalações ficaram abandonadas e foram, posteriormente, roubados cerca de cinco toneladas de 

alambiques. Em nome do Partido Socialista informou que estão disponíveis para aprovar uma 

moção para que as preocupações e pretensões descritas sejam levadas ao mais alto nível dos seus 

responsáveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Silveira Botelho mostrou-se admirado com a situação descrita referindo ser uma 

situação pior que a verificado no Bombarral. As instalações foram cedidas para que a sua função 

continuasse, a Câmara Municipal gastou mais de cem mil euros para que as instalações tivessem 

condições. Nas contrapartidas da Ota, a transferência do espaço é uma obrigação do Estado 

Português e não um ato piedoso. Estão perante obrigações contratuais do Estado, que tem 

obrigações ao nível do princípio de proteção da confiança, que é um princípio constitucional que 

vincula a Administração Pública. Não se trata apenas de salvaguardar os valores materiais da 

Região, como é caso da Aguardente da Lourinhã é também uma questão de princípio e, nesse 

sentido, concorda com a opinião de que a Assembleia Intermunicipal se deve pronunciar sobre a 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação referiu, relativamente à questão da confiança, que é o princípio mais 

mal tratado. Concorda com a intervenção anterior e pensa que o Estado deveria ser uma pessoa de 

bem, é um Estado de Direito mas não tem agido da melhor forma. Subscreve as opiniões de que a 

Assembleia deve tomar uma posição, de protesto e indignação e da parte da CDU estão disponíveis 

para subscrever uma posição em defesa das preocupações trazidas pelo Deputado Fernando 

Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte interveio para falar de uma questão já referida, a agricultura. Ao fim de 

quarenta anos ao serviço do Ministério da Agricultura, sai com uma grande mágoa, para a 

aposentação. Falam muito em agricultura, mas esquecem-se de um pequeno pormenor que nunca 

foi avante, desde a altura em que Sr. Botelho da Costa foi mandado para Angola e Moçambique 

para fazer o estudo dos solos, em Portugal nada se fez. Tem-se feito muita agricultura em Portugal 

com uma base muito duvidosa. Fez-se a Lei dos Solos, em que, inclusivamente, se delapidaram os 

poucos solos que se podiam considerar válidos no país. Em Portugal, nenhum técnico pode dizer ao 

agricultor qual o melhor local para fazer uma cultura específica. Nunca ninguém tratou de uma 

Carta de Uso e Capacidade de Solos e referiu não saber como é que foram elaborados os “velhos” 

PDM, como é que fizeram a classificação dos solos como é que definiram o uso e a capacidade dos 

solos. Solicitou ao Conselho Executivo que ponderasse a situação e que, de alguma forma, levasse à 

Assembleia da República, a necessidade urgente de fazer a Carta de Uso e Capacidade dos Solos. 
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Por fim, deu os parabéns ao Partido Socialista e fez votos para que o caminho do PS rumo à 

democracia seja um sucesso. Em relação ao 25 de abril e ao 1º de maio, deixou uma palavra de 

esperança e liberdade, referindo que o 25 de abril não foi uma utopia. A liberdade é um grande 

valor e nela existem muitos pensadores a falar e a apresentar teorias. Existe uma teoria que recusa, 

a “Festiana”, isto é “Que me interessa a mim ser livre, num país ocupado”. É uma grande 

mensagem para os presentes e para os homens que lutam no seu dia-a-dia passando por todas as 

dificuldades. Não é importante viver num país com uma liberdade ocupada, mas sim viver num país 

onde os princípios que vieram de abril vão continuar e vão levar àquilo que se constrói todos os 

dias, a democracia, o bem-estar dos pobres, a dignidade. Desejou a todos um ótimo 25 de abril e um 

ótimo dia do Trabalhador. Deve entender-se bem a diferença entre trabalho e emprego, trabalho é o 

que se produz com utilidade para a comunidade e emprego é o espaço onde se realiza essa 

produção, com utilidade para a comunidade. ------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino interveio para dizer que têm falado muito do problema das 

instalações da Aguardente da Lourinhã, mas ainda não se consubstanciou nada. O Oeste foi, é e há 

de ser rico pelo setor primário, agricultura e pesca. Esquecer isso é esquecer que o Oeste é a zona 

rica de Portugal. Aos poucos tem-se visto, como já foi dito pela Ministra da Agricultura, que se tem 

verificado uma subida da exportação na componente agrícola e, como se sabe, onde muitos dos 

bens são da Região Oeste. Custa-lhe ver um setor que lutou tanto, a Aguardente de uma Região 

Denominada de Origem Controlada (DOC) estar a ser tratada com tanta frieza por parte do Terreiro 

do Paço. Não devem deixar acabar com uma Região rural que ainda é rica. Referiu que não será 

difícil consubstanciar tudo o que o Deputado Fernando Oliveira disse e que já foi alvo de reflexão e 

contributos, numa moção que os serviços facilmente poderão fazer, a ser subscrita por todos. A 

Assembleia Municipal da Lourinhã já tomou uma posição, que foi unânime. Por fim e tomando em 

conta os temas salientados, como de grande importância para o Oeste, pelo Deputado Silveira 

Botelho, voltou a salientar a importância da agricultura e das pescas, aquilo que deu riqueza a 

muitas terras. Disse que as palavras do Deputado Fernando Oliveira devem ser transformadas numa 

moção, e caso seja aceite, o Senhor Presidente da Mesa deverá fazê-la chegar a quem de direito, 

nomeadamente aos organismos e ao Ministério tutelador desses organismos. ---------------------------

-----O Senhor Hernâni Santos referiu que o assunto da Aguardente da Lourinhã foi tratado na 

Assembleia Municipal da Lourinhã como um assunto de unanimidade. Sugeriu que o documento 

que o Partido Socialista apresentou na Assembleia Municipal da Lourinhã, poderia servir de base 

para a elaboração de um documento a apresentar na presente Assembleia. A importância de poder 
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ser feito um documento por parte da Assembleia Intermunicipal tem a ver com o passado sobre o 

assunto, o mesmo Governo que assinou o acordo da Ota na perspetiva das compensações que os 

Municípios do Oeste teriam com a ausência do aeroporto da Ota, também constituiu uma empresa 

que se chama ESTAMO, onde colocou o património que é utilizado pela Adega Cooperativa da 

Lourinhã como um património para ser vendido. É preciso fazer alguma coisa contra estas situações 

e responsáveis governamentais que um dia assinam um documento para que as coisas possam ser 

cedidas gratuitamente ao Município e no outro dia constituem uma empresa e colocam como ativo 

o referido património para ser vendido. É de grande relevância que seja aprovado, na presente 

Assembleia, um documento. -------------------------------------------------------------------------------------

------O Senhor Fernando Oliveira informou que já adaptaram a moção que pode ser impressa e 

votada, se assim o entenderem e leu a parte alterada, que se transcreve: “Os membros do Partido 

Socialista desta Assembleia apresentam a seguinte moção em defesa da Região Demarcada de 

Aguardente Doc “ Lourinhã “ e das instalações de envelhecimento (antigas instalações do IVV), 

existentes na Lourinhã”. Depois segue-se todo o texto já lido e termina: “Da presente moção deve 

ser dado conhecimento a sua Excelência o Senhor Presidente da Republica, Senhora Presidente da 

Assembleia da Republica, Senhor Primeiro Ministro, Senhora Ministra da Agricultura, aos lideres 

dos Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica”. --------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes interveio para dizer que não vota a moção nos termos descritos. 

A moção deverá dizer: “A Assembleia Intermunicipal reunida no dia 19 de abril de 2013…” e não 

“Os membros do Partido Socialista apresentam…”. Se pretendem unanimidade deverão fazer uma 

moção em nome da Assembleia Intermunicipal. --------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu que os membros da 

Mesa já haviam reparado na questão e informou que vão proceder à alteração. -------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal questionou os Deputados se 

teriam alguma sugestão de atividade para a última reunião do órgão a realizar no mês de junho. E 

após discussão e acordo com os presentes agendou a reunião para o dia 20 de junho, com início às 

dezanove horas e seguida de jantar de despedida, por volta das vinte e uma horas.----------------------

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

apresentada pelo Deputado Fernando Oliveira, com a alteração proposta pelo Deputado Luís Carlos 

Lopes, que foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------

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

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

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

pelas vinte e quatro horas e trinta minutos do dia vinte de abril de dois mil e treze, de que, para 

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

 

 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
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