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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

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

NOVEMBRO DE DOIS MIL E TREZE 

 

 

 
-----Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, pelas vinte e uma horas, 

realizou-se na sede da Comunidade Intermunicipal do Oeste, em Caldas da Rainha, a sessão de 

instalação da Assembleia Intermunicipal da OesteCIM. -----------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente cessante da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, Dr. José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro, tomou a palavra, saudou todos os presentes e 

declarou aberta a sessão para se proceder à instalação da nova Assembleia Intermunicipal. 

Informou que alguns elementos comunicaram a sua não presença na reunião, justificando a sua falta 

e referiu que esses elementos nos termos da Lei tomarão posse na primeira reunião em que 

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

-----De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal cessante, informou que 

se iria começar a fazer a chamada para a tomada de posse. ------------------------------------------------- 

-----O Dr. André Macedo efetuou a chamada dos membros do Órgão de modo a que os mesmos 

tomassem posse, de que se lavrou Ata própria e que se transcreve: “Aos vinte e nove dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Caldas da Rainha e no edifício sede da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, onde eu José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro, Presidente 

da Assembleia Intermunicipal cessante me encontrava, compareceram, para, em conformidade 

com o disposto no artigo número cento e quatro da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 

treze de doze de setembro e nos números um e dois do artigo quarenta e quatro da Lei número 

cento e sessenta e nove barra noventa e nove de dezoito de Setembro, se proceder à instalação da 

Assembleia Intermunicipal desta Comunidade Intermunicipal, os cidadãos: Pelo Município de 

Alcobaça, Pedro Mateus Guerra, pelo PSD, Raul José Afonso Duarte, pelo PSD, José Acácio 

Paulino Barbosa, pelo PS, António Filipe Venâncio Querido, pelo CDS-PP; Pelo Município de 

Alenquer, Nuno Gonçalo da Cruz Inácio, pelo PS (não se encontrava presente) Maria João Marçal 

da Graça, pelo PS, Maria Helena Pereira Nogueira Santo, pelo PSD (não se encontrava presente), 

José Manuel Fazendeiro Catarino, pela CDU; Pelo Município de Arruda dos Vinhos, Fábio 
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Miguel Romão Morgado, pelo PS, José Augusto Ferreira Almeida, pelo PS, Tiago David Dias 

Anágua, pelo PSD, João Pedro Marquis Garcia Rodrigues, pelo PSD; Pelo Município do 

Bombarral, João Carlos Barreiras Duarte, pelo PSD (não se encontrava presente), Luís Francisco 

Campos Silva, pelo PSD, Ricardo Manuel Silva Fernandes, pelo PS, Samuel Carvalho Gomes 

Monteiro da Silva, pela CDU; Pelo Município do Cadaval, Joaquim Carlos Almeida Conde, pelo 

PS, Maria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa, pelo PSD, Ana Margarida Rodrigues Silva Lé, 

pelo PS, Pedro Gaspar Rodrigues, pelo PSD (não se encontrava presente); Pelo Município de 

Caldas da Rainha, Manuel Mendes Nunes, pelo PS, José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro, pelo 

PSD, Edgar Nunes Ximenes Henriques, Independente, Pedro Miguel de Oliveira Marques, pelo 

PS; Pelo Município de Lourinhã, José Manuel Dias Custódio, pelo PS, Nuno Ricardo Ribeiro de 

Carvalho de Azevedo Sampaio, pelo PSD, José António da Costa Tomé, pelo PS, Jorge Augusto 

Farto Faria de Sousa, pelo PSD; Pelo Município da Nazaré, José António Ramalhal Lopes, pelo 

PS (não se encontrava presente), José Cesário Marques Moreira, pelo PS (não se encontrava 

presente), Luísa Maria Ricardo Alves, pelo PS (não se encontrava presente), António Manuel 

Caria dos Santos, pela CDU (não se encontrava presente); Pelo Município de Óbidos, José 

Rodrigues Machado, pelo PS, Sílvia Maurício Correia, pela CDU, Miguel Ângelo Pires Trindade 

Silvestre, pelo PSD, João Carlos Marques Costa, pelo PSD; Pelo Município de Peniche, Rogério 

Manuel Dias Cação, pela CDU, José António Leitão da Silva, pelo PSD, José António Bombas 

Amador, pela CDU, Américo Araújo Gonçalves, pelo PS; Pelo Município de Sobral de Monte 

Agraço, Júlio Manuel Lourenço Rodrigues, pela CDU, Rui Luís Fernandes Corado, pelo PS; Pelo 

Município de Torres Vedras, Alberto Manuel Avelino, pelo PS, Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, 

pelo PSD, Rui José Prudêncio, pelo PS, Secundino Campos Oliveira, pelo PSD, Susana Maria 

Ribeiro das Neves, pelo PS, João Alexandre Pires Bernardes, pela CDU. Verificada a 

conformidade formal do processo eleitoral com a identidade dos eleitos, o Senhor José Luís de 

Carvalho Lalanda Ribeiro, Presidente da Assembleia Intermunicipal cessante, declarou-os 

investidos nas suas funções do que, para constar, se lavrou a presente ata que, Helena Isabel 

Soares de Abreu, para o efeito designada, redigiu e subscreve e que vai ser assinada por todos os 

presentes.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal cessante informou que estava 

instalada a Assembleia Intermunicipal. Mais informou, que nos termos Regimentais, passa a 

Assembleia, até à eleição da Mesa, a ser dirigida pelo seu membro mais antigo. Nesses termos 

pediu ao Dr. Alberto Avelino, membro desta Assembleia que viesse ocupar o seu lugar.---------------
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-----PONTO 2 – ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA 

OESTECIM ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Alberto Avelino tomou a palavra, saudando todos os presentes. De seguida, pediu a 

colaboração do membro José Luis de Carvalho Lalanda Ribeiro e do membro Júlio Manuel 

Lourenço Rodrigues. Deu-se início à eleição da futura Mesa da Assembleia Intermunicipal, para a 

qual foi solicitado membro presidente Alberto Avelino que apresentassem as eventuais listas de 

candidatura para a Mesa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Raul Duarte solicitou em nome da Bancada do PSD, a suspensão dos trabalhos, por 

cinco minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino concedeu cinco minutos de suspensão dos trabalhos, para um 

primeiro encontro de grupos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Alberto Avelino declarou reaberta a reunião. ---------------------------------------------- 

-----Foi apresentada pelas diversas bancadas, uma proposta de Lista única, composta pelos 

seguintes membros: Presidente – José António da Costa Tomé; Vice-Presidente – José Luís de 

Carvalho Lalanda Ribeiro; Secretário – Júlio Manuel Lourenço Rodrigues. -----------------------------

-----De seguida procedeu-se à eleição, através de escrutínio secreto, para a qual foi distribuído um 

papel em branco a cada membro e anunciado pelo senhor Alberto Avelino qual a melhor maneira 

de votar, ou seja, que poderiam escrever a letra “S” ou “sim”, para votar a favor; a letra “N” ou 

“não”, para votar contra; o voto em branco ou uma cruz para o nulo.--------------------------------------

------O Senhor Júlio Rodrigues, enquanto Secretário da Mesa, procedeu à chamada dos membros 

para a colocação dos votos na urna. ----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino tomou a palavra, para questionar se todos os presentes foram 

identificados e se não houve nenhuma omissão na chamada. Deu por encerrada a votação para 

procederem à contagem de votos. A contagem foi feita pela Mesa, com o auxílio da colaboradora 

da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ----------------------------------------------------------------------

-----Foi feita a leitura do resultado da eleição para a Mesa, pelo senhor Alberto Avelino, sendo a 

mesma aprovada com 36 votos Sim; 0 votos Não; 4 votos Brancos ou Nulos. A Mesa ficou assim 

constituída: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Presidente: José António da Costa Tomé -----------------------------------------------------------------

-----Vice-Presidente: José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro ----------------------------------------------

-----Secretário: Júlio Manuel Lourenço Rodrigues -----------------------------------------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino, informou que estão presentes os votos, que se guardarão para 
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qualquer eventualidade, farão parte de um pequeno dossier, que durante algum tempo estará 

presente para qualquer reclamação. De seguida, agradeceu ao Presidente da Mesa cessante, membro 

José Lalanda, ao Secretário, membro Júlio Rodrigues, a todos os membros que integram a 

assembleia intermunicipal, ao Executivo e aos funcionários da OesteCIM. Formulou votos para que 

tudo corra bem à nova direção da Mesa. Por fim, chamou o Presidente eleito para tomar o seu 

lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal saudou os colegas da Mesa, e 

os Presidentes de Câmara que constituem o Conselho Intermunicipal. Agradeceu o voto de 

confiança dado aos membros da Mesa da Assembleia, para desempenharem a sua função na 

sequência do juramento feito. Desempenharão a sua função com dignidade e respeito por todos 

aqueles que votaram e delegaram na Mesa a construção de um Oeste diferente. Um Oeste que tem 

dado bons exemplos em diferentes áreas e o continuará a fazer, porque o Oeste merece o 

empenhamento de todos. Pretendem continuar a dinamizar o Oeste e a contar com o trabalho 

resultante da parceria desenvolvida com cada um dos Municípios. Apelou para que todos 

contribuam, no sentido, dos trabalhos decorrerem com cordialidade, com respeito por todos e pelos 

seus valores e que coloquem o Oeste em primeiro lugar. ---------------------------------------------------- 

-----O Senhor Raul Duarte saudou a Mesa e todos os presentes em nome da bancada do PSD. 

Referiu estarem na primeira sessão da Assembleia Intermunicipal e como tal em festa e que a união 

deve presidir no futuro. Relatou o exemplo de alguém, que tem apenas vinte e nove anos e preside a 

um grupo de restaurantes e hotéis que está a pensar apostar, quando toda a gente fala e sente a crise. 

Essa pessoa enfrenta a crise porque não a entende como uma crise, mas sim como uma 

oportunidade. Vence a crise porque, independentemente, do gosto e pensar de cada um dos seus 

colaboradores, todos estão unidos. Gostava que na presente Assembleia acontecesse o mesmo e que 

a OesteCIM construa prosperidade e dê força às pessoas que vivem e trabalham nos Municípios do 

Oeste. Essa deverá ser a principal função e orientação dos trabalhos da Assembleia Intermunicipal. 

Em primeiro lugar está o Oeste e depois as querelas partidárias, que são saudáveis e democráticas, 

mas em princípio deverá estar o Oeste. No Oeste vale a pena viver e é importante criar todo um 

caminho para alcançar um futuro promissor e mais grandioso. ---------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio cumprimentou todos os Presidentes de Câmara e a Mesa eleita, 

desejando as melhores felicitações no desempenho das suas funções nos próximos quatro anos. 

Cumprimentou, também, todos os membros eleitos de todas as forças partidárias. Referiu que a 

forma como, no presente dia, souberam encontrar mecanismos que permitiram apresentar uma lista 
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única de consenso, entre as forças partidárias, será um bom presságio para os trabalhos futuros. 

Com o espírito demonstrado, saberão no futuro, encontrar soluções para os problemas que o Oeste 

atravessa. O Oeste é mais do que cada um dos concelhos que o compõem e essa é a 

responsabilidade de todos na Assembleia Intermunicipal. Devem defender as populações do Oeste, 

as instituições e terem a capacidade de contribuir para a transformação de um melhor território, 

onde as pessoas se sintam bem e onde sejam bem acolhidas as que não forem da Região. Desejou a 

todos um bom trabalho e referiu, que poderão contar sempre com a colaboração Bancada do PS, 

apenas dependente dos constrangimentos políticos. Estarão sempre recetivos a encontrar consensos, 

porque mais importante que aquilo que os possa dividir será encontrar o que os pode unir em torno 

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

-----O Senhor Rogério Cação saudou a Mesa com votos de que consigam levar a bom termo a sua 

missão, que nem sempre é fácil, tendo em conta que as pessoas nem sempre estão tão disponíveis 

para serem mais eficazes na forma como colocam as questões e participam nos debates. Saudou, 

igualmente, o Conselho Intermunicipal. Há um sinal que será importante saberem potenciar, que é 

encontrarem os entendimentos necessários, para aquilo que é, efetivamente, importante para a 

Região, fique sempre em primeiro lugar. Pensa terem dado um pequeníssimo sinal de que é 

possível construírem consensos e, em nome da Região, poderem esquecer aquilo que interessaria 

mais de perto a cada um. Da parte da Bancada da CDU, farão o possível para que, com a seriedade 

que sempre pautou a sua intervenção, consigam trazer o debate político, não pelo sentido mais 

partidário do termo, mas um debate que fundamente melhor e ajude a encontrar as melhores 

decisões para a Região Oeste. Podem contar com a bancada da CDU para esse debate e para 

cooperar com a Mesa, no sentido de poderem privilegiar o essencial e secundarizarem o que é 

acessório, para tal colocam apenas duas condições que já foram referidas: o Oeste e as pessoas em 

primeiro lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Edgar Ximenes saudou a Mesa, os Deputados e o Conselho Intermunicipal. Referiu 

ser o único deputado independente e ter total consciência de fazer parte do órgão, o que só por si 

prova que a democracia funciona. Todos têm um contributo a dar. Poderão contar consigo, tal como 

contam na sua Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, para tudo o que for necessário em 

defesa da população do Oeste. O Oeste é um arco-íris de potencialidades, de riquezas, de pessoas, 

de tradições e apelou a que o aceitem um pouco mais colorido. --------------------------------------------

-----O Senhor António Querido saudou a Mesa, os Presidentes do Conselho Intermunicipal e os 

Deputados. Fez suas as palavras do anterior Deputado e apresentou-se como o único representante 
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do Partido CDS-PP na presente Assembleia. Deseja que nos próximos quatro anos o debate se faça 

de forma elevada, de forma leal e que todos trabalhem em conjunto pelo Oeste. Podem contar com 

o CDS-PP para discutir e apreciar quaisquer propostas que sejam apresentadas, independentemente, 

da sua proveniência partidária, porque o que está verdadeiramente em causa é o Oeste. ---------------

-----PONTO 3 – ELEIÇÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL DA 

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

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

do Conselho Intermunicipal para apresentação da proposta. ------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal felicitou a Mesa, saudou os Autarcas e os 

Mermbros da Assembleia. Fez votos para que, em conjunto, tanto a Assembleia como o Conselho 

Intermunicipal desenvolvam, nos próximos quatro anos, um trabalho profícuo e que todos 

mantenham uma lucidez coletiva que os leve a colocar os interesses do coletivo sempre à frente 

daquilo que são os interesses legítimos de cada um e dos seus concelhos. Têm uma caminhada a 

fazer, que não se limita apenas ao presente mandato e aos próximos quatro anos, mas uma 

caminhada que vai mais para além, até porque em 2014 entram num novo Quadro Comunitário de 

Apoio, que se vai traduzir na essência da união de todos e no fortalecimento do trabalho enquanto 

Comunidade. Nesse início de caminhada, todos têm muito a aprender, porque dificilmente têm uma 

visão real do que os espera, uma vez que o país ainda não tem bem definidas quais as metas 

comunitárias e quais as prioridades comunitárias para os próximos seis anos. Mas dentro da 

incerteza que vivem, foi unânime no Conselho Intermunicipal, indicarem para Primeiro Secretário, 

a pessoa que os tem acompanhado, sensivelmente, nos últimos dois anos, o Dr. André Macedo. 

Sabem que têm coisas para aprender e fazer e podem entre todos ajudar-se. Informou que ficou 

esclarecido e assumido, no Conselho Intermunicipal, que o trabalho a desenvolver entre o Conselho 

Intermunicipal e o primeiro Secretário é um trabalho que deve ser avaliado anualmente e dado 

conhecimento à Assembleia Intermunicipal. Independentemente do currículo distribuído, aquilo 

que se propõe é manterem a caminhada com o Dr. André Macedo. ---------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para colocar uma questão ao Presidente do Conselho 

Intermunicipal, uma vez que na proposta apresentada não detetou o horizonte temporal, mas das 

suas palavras, nomeadamente, quando referiu que o trabalho deverá ser avaliado anualmente, pode 

entender que a aprovação, ou não, do nome indicado para Primeiro Secretário, tem o período de um 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal respondeu que não e que a eleição em 
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causa é para o mandato, resulta da própria Lei, independentemente da avaliação que possam fazer. 

A nomeação / eleição é para os quatro anos, muito embora a Lei permita que a qualquer altura haja 

a revogação da nomeação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que iriam proceder à 

eleição, através de escrutínio secreto, com a mesma metodologia, adotada anteriormente, ou seja, 

que poderiam escrever a letra “S” ou “sim”, para votar a favor; a letra “N” ou “não”, para votar 

contra; o voto em branco ou uma cruz para o nulo. ----------------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues, enquanto Secretário da Mesa, procedeu à chamada dos membros 

para a colocação dos votos na urna. ----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal tomou a palavra, para 

questionar se todos os presentes foram identificados e se não houve nenhuma omissão na chamada. 

Deu por encerrada a votação para procederem à contagem de votos. A contagem foi feita pela 

Mesa, com o auxílio da colaboradora da Comunidade Intermunicipal do Oeste. ------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal fez a leitura do resultado da 

eleição para o Secretariado Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

sendo a mesma aprovada com 38 votos Sim; 0 votos Não; 2 votos Brancos ou Nulos. ----------------- 

-----Foi eleito para Primeiro Secretário da Comunidade Intermunicipal do Oeste: ----------------------

-----Dr. André Luís Valadão Coelho Rocha de Macedo ----------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou ter sido entregue na 

Mesa uma informação da Bancada da CDU, que passou a ler e se transcreve: “Os membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária na Assembleia Intermunicipal do Oeste designam para líder 

da Bancada da CDU o membro Rogério Cação. ” -----------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou ter sido entregue na 

Mesa uma informação da Bancada do PS, que passou a ler e se transcreve: “Para os devidos 

efeitos, o Grupo do PS eleitos para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM informa a Mesa que 

a liderança do Grupo do PS é composta dos seguintes nomes: --------------------------------------------

-----Presidente – Rui José Prudêncio ---------------------------------------------------------------------------

-----Vice-Presidente – José Acácio Paulino Barbosa --------------------------------------------------------

-----Vice-Presidente – Luísa Maria Ricardo Alves -----------------------------------------------------------

-----Vice-Presidente – Nuno Gonçalo Cruz Inácio -----------------------------------------------------------

-----Vice-Presidente – Fábio Morgado” -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou ter sido entregue na 
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Mesa mais uma informação da Bancada do PS, que passou a ler e se transcreve: “Os elementos 

eleitos pelo Partido Socialista para a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, abaixo assinados e conforme lista em anexo, declaram que se constituem o Grupo do 

Partido Socialista na Assembleia Intermunicipal da OesteCIM”. -----------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu uma última informação, 

relativamente ao agendamento da próxima reunião, informando que poderá realizar-se no dia treze 

de dezembro do corrente ano, para discussão das questões relacionadas com as Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para 2014. A data será posteriormente confirmada de acordo com as normas 

estabelecidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

pelas vinte e três horas, do dia vinte e nove de novembro, de que, para constar se lavrou a presente 

Ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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