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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

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

NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS  

 
-----Aos vinte e cinco dias, do mês de novembro do ano dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 

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

sessão ordinária, na sede da Comunidade Intermunicipal, sita na Avenida General Pedro Cardoso, 

n.º 9, em Caldas da Rainha, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------- 

-----Ponto 1 – Informações --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 2 - Informação do ROC sobre a situação económica e financeira a 30 de junho de 2016 

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

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

2017 da Comunidade Intermunicipal do Oeste ----------------------------------------------------------------

-----Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2017 da Comunidade 

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

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

Compromissos Plurianuais --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. José António da Costa Tomé (Presidente da 

Mesa da Assembleia Intermunicipal), o Sr. José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro (Vice-Presidente 

da Mesa da Assembleia Intermunicipal) e o Sr. Júlio Manuel Lourenço Rodrigues (Secretário da 

Mesa da Assembleia Intermunicipal). -------------------------------------------------------------------------- 

-----Estiveram presentes na Assembleia Intermunicipal, os seguintes membros: Pedro Mateus 

Guerra, Raul José Afonso Duarte, José Acácio Paulino Barbosa, António Filipe Venâncio Querido, 

Nuno Gonçalo Cruz Inácio, Carlos Alexandre Pereira Granadas, Maria Helena Pereira Nogueira 

Santo, José Manuel Fazendeiro Catarino, Fábio Miguel Romão Morgado, José Augusto Ferreira 

Almeida, Rui José Santos Silva, Tiago David Dias Anágua, João Carlos Barreiras Duarte, Luís 

Francisco Campos Silva, Samuel Carvalho Gomes Monteiro da Silva, Joaquim Carlos Almeida 

Conde, Maria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa, Ana Margarida Rodrigues Silva Lé, Pedro 

Gaspar Rodrigues, Manuel Mendes Nunes, Edgar Nunes Ximenes Henriques, Pedro Miguel de 

Oliveira Marques, José Manuel Dias Custódio, Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo 

Sampaio, Jorge Augusto Farto Faria de Sousa, José António Ramalhal Lopes, José Cesário 

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

Machado, João Carlos Marques Costa, Rogério Manuel dias Cação, José António Leitão da Silva, 
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José António Bombas Amador, Américo Araújo Gonçalves, Rui Luís Fernandes Corado, Luís 

Carlos Jordão de Sousa Lopes, Rui José Prudêncio, Secundino Campos Oliveira Susana Maria 

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

-----Tiveram falta justificada os membros: Ricardo Manuel Silva Fernandes, Sílvia Maurício 

Correia, José Vítor Silva (membro substituto). ---------------------------------------------------------------

-----Tiveram falta injustificada os membros: Miguel Ângelo Pires Trindade Silvestre e Alberto 

Manuel Avelino.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ferreira Folgado, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, André Filipe dos 

Santos Matos Rijo, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Fernando Manuel 

Tinta Ferreira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Peniche, António José Ferreira Sousa 

Correia Santos e o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, Sérgio 

Paulo Campos Bogalho. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 8 da 

última reunião, realizada no dia 22 de abril de 2016, se encontrava na Mesa para discussão e que só 

participam na votação os membros que estiveram presentes na reunião a que ela respeita. ------------

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

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

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

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

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

-----Cinco ofícios datados de dia 13/05/2016, dirigidos ao Senhor Presidente do Conselho 

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

Intermunicipal de dia 22/04/2016; ------------------------------------------------------------------------------

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

----Ofício datado de dia 17/06/2016, dirigido ao Instituto Politécnico de Leiria (IPL) com envio da 

deliberação tomada na reunião de 22/04/2016 em relação à intenção do IPL evoluir para 

Universidade;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----Email datado de dia 29/07/2016, dirigido aos Srs. Presidentes de Câmara, Presidentes das 

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

solicitar a divulgação do Edital da Assembleia Intermunicipal de dia 25/11/2016;----------------------
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------Documento 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------

------Email datado de dia 08/11/2016 dirigido aos Líderes de Grupo da Assembleia Intermunicipal 

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

------Documento 5 Ofício Circular datado de dia 16/11/2016, dirigido aos Senhores Presidentes de 

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

presente reunião;---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 24/11/2016, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM a comunicar que foi paga a Assembleia Intermunicipal de 22 de abril de 2016. ------------ 

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

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

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

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

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

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

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 23/05/2016, com 

envio da Moção aprovada por unanimidade em sessão ordinária de 29 de abril, intitulada: “Moinhos 

do Oeste, Património da Humanidade”; ------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), datado de dia 24/06/2016, a manifestar o 

elevado agradecimento relativamente à deliberação de Apoio à Evolução do Politécnico de Leiria a 

Universidade;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------Ofício da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 29/06/2016, com envio da Moção 

aprovada por unanimidade em sessão ordinária de 28 de junho, intitulada: “Escassez de Cuidados 

de Saúde à População do Nosso Concelho”. ------------------------------------------------------------------

------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal solicitou aos Senhores 

Presidentes de Câmara e Presidentes das Assembleias Municipais que fizessem o favor de 

divulgarem os editais com as marcações das reuniões. Todos devem dar a conhecer as reuniões do 

órgão uma vez que as mesmas são públicas. ------------------------------------------------------------------ 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu conhecimento da 
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deliberação da Assembleia Intermunicipal do Oeste sobre a intenção do Instituto Politécnico de 

Leiria em alterar o seu estatuto para Universidade, agradecendo a colaboração dos Líderes de 

Grupo da Assembleia, que deram o seu contributo para a redação final do documento, que se 

transcreve: “Tendo a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM, reunida no dia 22 de abril de 2016, 

tomado conhecimento da posição do Conselho Intermunicipal da OesteCIM em relação à intenção 

do IPL – Instituto Politécnico de Leira assumir o estatuto de Universidade e sendo o IPL a 9ª 

maior instituição de Ensino Superior Público em Portugal, tendo à data de hoje 49 licenciaturas, 

49 mestrados, 33 Cursos Técnicos Superiores Profissionais e 23 pós-graduações. ---------------------

-----Frequentam esta instituição cerca de 11.000 alunos dos quais perto de um milhar são 

estrangeiros e conta com 19 unidades de investigação, que desenvolvem a sua atividade em 

diversas áreas científicas: acessibilidade, antropologia, artes, ciências jurídicas, comunicação, 

economia, educação, eletrónica, gestão, informática, mecânica, motricidade, biotecnologia e 

recursos marinhos, saúde, serviço social, sociologia, telecomunicações e turismo. -------------------- 

-----O IPL é uma instituição polinuclear constituído por um importante centro na área das artes 

nas Caldas da Rainha, um centro de excelência dedicado ao turismo e ao mar em Peniche, núcleos 

na Marinha Grande e desenvolve investigação numa área com grande potencial de 

internacionalização e fator diferenciador, a indústria automóvel, entre outras. -------------------------

-----O IPL cumpre todos os requisitos legais para ser Universidade. Só por si, estes pressupostos já 

seriam mais do que suficientes para o seu objetivo. No entanto, muitos mais motivos existem, para 

que essa mudança se concretize, entre eles que a nossa região passe a ter uma Universidade 

Pública, suprindo a ausência de uma instituição desta natureza na faixa territorial entre Coimbra e 

Lisboa, que não existe aos dias de hoje, apesar da região de Leiria e do Oeste terem cerca de 

700.000 Habitantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Também como Universidade, o IPL passará a poder outorgar todos os graus académicos, ou 

seja, ministrar todo o tipo de Ensino Superior alavancado em mais investigação científica, 

preparando-se para desafios cada vez mais exigentes. Tem já as competências e os meios 

necessários para o fazer, uma vez que 53% do seu corpo docente é Doutorado e viu já os seus 

centros/unidades de investigação serem avaliados de Excelente e Muito Bom, por entidades 

externas credenciadas. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----A possibilidade de aumentar a investigação científica aplicada à produção e à economia, a 

cada vez maior qualificação dos seus colaboradores e a capacidade de inovar são fatores 

determinantes para apoiar a necessidade competitiva das nossas empresas elevando desta forma o 

nível económico e social da nossa região. Investigação, Inovação e Qualificação acompanham de 
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forma direta o relançamento da economia, sendo aí indiscutível o papel que ocupam as instituições 

de ensino superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Assumindo o IPL o estatuto de Universidade, também outras fontes de financiamento se abrem, 

nomeadamente em conjunto com as empresas, seja a nível regional, nacional, ou até internacional, 

tendo como consequência o aumento das suas receitas próprias. ------------------------------------------

-----O reconhecimento internacional e a demanda de mais estudantes de outros países é 

naturalmente reforçado. O aumento da população, nacional e estrangeira, provocado pelas 

Universidades, são fatores, comprovadamente, de desenvolvimento das economias locais onde se 

inserem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A nova Universidade deverá assumir-se muito orientada para o tecido produtivo e social, 

beneficiando de todo o saber e experiência acumulada enquanto Instituto Politécnico. ---------------

-----Desta forma teremos um Impacto local e regional direto muito positivo nas empresas (em 

estreita colaboração/permuta de conhecimento), uma melhoria dos seus recursos financeiros, mais 

e melhores ligações com o exterior e uma melhor utilização de todos os seus recursos para 

formação dos jovens- ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Face aos pressupostos anteriores, todos os membros de Assembleia Intermunicipal do Oeste, 

revêem-se no objetivo proposto pela Direção do IPL --------------------------------------------------------

-----Desta forma, a Assembleia Intermunicipal do Oeste, delibera demonstrar o seu total apoio à 

intenção do Instituto Politécnico de Leiria em alterar o seu estatuto para Universidade.” ------------

------A Senhora Susana Neves interveio para informar que necessitava de realizar uma partilha 

com todos os presentes relativamente à atividade hospitalar do Centro Hospitalar do Oeste. A 

anamnese realizada aos indicadores apresentados é preocupante e constitui um risco para a saúde 

dos oestinos. Os dados representam a execução de setembro de 2015 a setembro de 2016 e com eles 

pode concluir-se, que existe uma lista de espera para as consultas de especialidade (de primeira vez) 

a registar um aumento de mais, 119 doentes na Unidade de Saúde de Peniche, 240 doentes na 

Unidade de Saúde de Caldas da Rainha e a triplicar, 805 doentes na Unidade de Saúde de Torres 

Vedras, o que coloca em causa a relação de proximidade entre os cuidados de saúde primários que 

referenciam os referidos doentes e os próprios cuidados diferenciados que não conseguem 

responder aos doentes em tempo útil. Fica, igualmente, em causa o diagnóstico clinico e as medidas 

terapêuticas atempadas. Outro indicador que merece igual preocupação é o aumento do número de 

doentes em lista de espera, que passou de uma média de cinco para sete meses. Este impacto é mais 

registado na Unidade de Saúde de Torres Vedras, fazendo-se a leitura de 364 doentes para somente 

61 doentes em lista de espera na Unidade de Saúde de Caldas da Rainha. Preocupante, também, é o 
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rácio das intervenções cirúrgicas por médico, em horário de 35 horas semanais, a decrescer numa 

média de 19 cirurgias no ano de 2014, para 10 cirurgias no ano de 2016, bem como o número de 

consultas médicas de 466 consultas em 2014 para 303 consultas em 2016. Questionou o Presidente 

da Mesa da Assembleia e do Conselho Intermunicipal sobre o que se passa com a saúde do Oeste. 

Referiu, ainda, ter tido recentemente oportunidade de estudar o perfil de saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo e o Oeste padece de uma taxa de envelhecimento brutal com múltiplas morbidades clínicas e 

essas pessoas geralmente têm mais que duas doenças crónicas em que uma delas é incapacitante 

geradora de dependência e necessidade de respostas diferenciadas e continuadas de saúde. Não se 

trata de partidarismos mas da saúde dos oestinos. ------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Machado interveio para apresentar uma proposta de recomendação que propõe 

que seja votada e possivelmente alterada e melhorada com os contributos que surjam. Passou a ler a 

recomendação sobre o problema de excesso de moscas e maus cheiros em vários municípios” que 

se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----“Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----a)  que este ano se registou um agravamento, em vários municípios do Oeste, de maus cheiros 

e de quantidades excessivas de moscas; -----------------------------------------------------------------------

-----b) que no relatório homologado pelo Secretário de Estado do Ambiente, em 28 de julho de 

2016 (anexo 1), sobre este assunto, se concluiu que são múltiplos os fatores que contribuem para a 

propagação de insectos e não apenas um isoladamente; ----------------------------------------------------

-----c) que no relatório mencionado na alínea anterior, é sugerido o envolvimento da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, dada a transversalidade territorial envolvida, para acompanhamento da 

situação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----d) o relatório da Delegada de Saúde de Óbidos, de 13 de maio de 2016 (anexo 2); --------------

-----e) a aprovação de relatório sobre este problema ambiental, na reunião da Assembleia 

Municipal de Óbidos, em 24 de novembro de 2016 (anexo 3);----------------------------------------------

-----RECOMENDA-SE: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Que a OesteCIM acompanhe a evolução desta problemática, com vista a minimizá-la, o mais 

possível, para se evitar a repetição deste desconforto, no próximo ano, aos habitantes do Oeste e 

aos muitos turistas que nos visitam. ----------------------------------------------------------------------------

------Anexos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----1 - Relatório homologado pelo Secretário de Estado do Ambiente, em 28 de julho de 2016. -----

-----2 – Relatório da Delegada de Saúde de Óbidos, de 13 de maio de 2016. ----------------------------

-----3– Relatório sobre problemas ambientais, aprovado na Assembleia Municipal de Óbidos, em 



FL. 158 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 9/ 2016 Reunião de 25.11.16 

 
24 de novembro de 2016.”. Referiu ainda que as moscas circulam entre os municípios, ignorando as 

suas fronteiras, carecendo a resolução deste desagradável problema duma solução eficaz. Lembrou 

que, na década passada foi a primeira pessoa que alertou para esta desconfortante questão nos 

órgãos municipais de Óbidos, como noticiou então a imprensa e, posteriormente, dedicou a este 

assunto um capítulo do seu livro “Óbidos – Sucessos e Fracassos”, lançado há três anos. 

Acrescentou que neste mandato autárquico se registou gravíssimo problema de excessos de moscas, 

não só na vila de Óbidos, mas também na escola do Furadouro, o que impediu as crianças de 

almoçarem e que já no presente ano, o representante do hotel da Praia d’El-Rey foi a uma reunião 

pública da Câmara de Óbidos alertar para o grave problema de moscas naquela unidade turística 

onde ficou, muitas vezes, alojada a seleção nacional de futebol. José Machado prosseguiu, 

afirmando que são múltiplos os fatores que contribuem para a propagação de moscas e não apenas 

um isoladamente, como este ano foi reconhecido no relatório homologado pelo Secretário de 

Estado do Ambiente, pela Delegada de Saúde de Óbidos e pela Assembleia Municipal de Óbidos 

realizada no dia anterior. Solicitou que o Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal aceite a 

recomendação para que haja um esforço para que a Região seja todo o ano um espaço agradável 

para viver pelos oestinos e pelos turistas. Estão recetivos para os contributos que possam melhorar 

o texto e esperam que todos os grupos partidários se juntem e votem a recomendação para o bem do 

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

-----O Senhor Rui Silva interveio para apresentar dois Votos de louvor, que passou a ler e se 

transcrevem: “Voto de Louvor e Homenagem ao Comandante Henrique Sales Henriques” -----------

-----“Homenagem, reconhecimento e emoção marcaram a cerimónia do 1º Aniversário do 

falecimento do “Comandante dos Comandantes Henrique Sales Henriques. ----------------------------

----No passado dia 11 de novembro a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Caldas da Rainha prestou homenagem à memória de um dos seus maiores esteios que faleceu há 

um ano. O Comandante Henrique Sales Henriques. ---------------------------------------------------------

-----No Salão Nobre que tem o seu nome, a Direção, o Comando, os Familiares e Amigos, as 

Instituições do Concelho os Convidados e os Bombeiros de todos os quadros e famílias e muitos 

populares participaram com emoção nesta cerimónia que se pretendeu intimista. ---------------------

-----O Comandante dos Bombeiros, como assim ficou conhecido, prestou um serviço ininterrupto 

de 50 anos de dedicação à Associação e ao seu Corpo de Bombeiros, para onde entrou em 1961, 

para Vice Presidente da Direção, ocupando em 2015 aquando do seu falecimento, o cargo de 

Presidente da Assembleia Geral.Com uma história que o liga à Fundação da associação de 

bombeiros de Caldas da Rainha porque é neto do seu fundador, iniciou naquela data as funções de 



FL. 159 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 9/ 2016 Reunião de 25.11.16 

 
Vice Presidente da Direção, sendo em 1969 convidado para Comandante do Corpo de Bombeiros, 

cargo que ocupou até 2001, portanto com uma carreira de 32 anos de comando com o zelo e 

dedicação que o catapultou para os lugares cimeiros de prestigio desse nobilíssimo cargo, a nível 

concelhio, distrital e nacional. ----------------------------------------------------------------------------------

-----Em 1984, foi nomeado Comandante da Zona Operacional Leiria Sul, por despacho do então 

Inspetor Regional de Bombeiros de Lisboa e Vale do Tejo. -------------------------------------------------

-----Também neste cargo o Sr. Comandante Henrique Sales Henriques, destacou-se, nas suas 

elevadas qualidades de homem Comandante granjeando o respeito e dedicação de todos os que 

consigo colaboraram. --------------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Leiria, dando àquele órgão um 

destaque Nacional pelas posições firmes e por vezes contundentes que tomou em diversas reuniões 

e fóruns, sempre na defesa dos interesses dos bombeiros do seu Distrito e de Portugal. ---------------

-----Foi eleito Vereador da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, onde ocupou o cargo de 

Responsável pela Proteção de pessoas e bens, num período em que os bombeiros de Caldas da 

Rainha reconheceram a dedicação e profissionalismo de um autarca atento aos problemas de 

segurança e socorro do seu concelho, refletido nas propostas que apresentou e defendeu em sede 

própria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi também Deputado da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, onde uma vez mais são 

recordadas as suas “acesas intervenções” sempre em nome e na defesa dos bombeiros do seu 

concelho e do seu distrito. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi detentor das maiores e mais relevantes condecorações que refletem a exemplaridade do 

cidadão caldense e de bombeiro de Portugal, designadamente:  ------------------------------------------

-----Medalha de Mérito da Cidade de Caldas da Rainha Grau OURO – 15 de maio de 2001. --------

-----Medalha de Serviços Distintos Grau Prata da Liga dos Bombeiros Portugueses – 11 de 

setembro de 1981. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Medalha de assiduidade 15 anos, Grau OURO da Liga dos Bombeiros Portugueses – 7 de 

outubro de 1985. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Medalha de Serviços Grau OURO da Liga dos Bombeiros Portugueses – 8 de junho de 1989. --

-----Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses – 6 de janeiro de 2001. ---------------------

------Completaria este ano 89 anos e continua-se a sentir a sua imagem e força no quartel sede da 

Associação, por quem tanto lutou para que fosse construído. ----------------------------------------------

-----Atento e preocupado com o seu Corpo de Bombeiros, sendo amiúde um “critico construtivo” 

era muito amigo e respeitador dos homens e mulheres. -----------------------------------------------------
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-----Bombeiros, que ele próprio influenciou pelo seu exemplo nesta grande família dos de Soldados 

da Paz, que ainda hoje permanecem com os olhos postos “no seu Comandante de sempre”. ---------

-----Em Caldas da Rainha no Distrito de Leiria em particular e na generalidade em todo o 

Portugal o Comandante Henrique Sales Henriques, foi até ao momento da sua morte, um 

Comandante de Bombeiros com uma lucidez invejável, uma figura carismática, de referência 

cívica, dotado de um espirito de sacrifício e uma dedicação sem precedentes. --------------------------

-----O Comandante Sales Henriques simboliza o empenho do homem para com o outro homem seu 

semelhante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Recorda-se a sua abnegação e coragem demonstrados nos mais diversos teatros de operações, 

na luta contra o fogo, urbano, florestal ou industrial. Coordenador e líder nato e incontestável, 

mereceu o respeito de todos, bombeiros e população em geral, que o reconheciam como o 

Comandante distinto, generoso e de coragem ímpar, sempre orgulhoso da sua farda de bombeiro 

que envergava com respeito e emoção. ------------------------------------------------------------------------

-----Dadas as suas invulgares capacidades de liderança foi o exemplo de bem servir a causa dos 

bombeiros e por isso a Direção e o Comando solicitaram na sua reunião de 7 de novembro de 

2010, à Liga dos Bombeiros Portugueses a atribuição ao Comandante do Quadro de Honra e 

então Presidente da Assembleia Geral, Henrique de Almeida Sales Henriques, a Condecoração 

máxima, a Fénix de Honra. --------------------------------------------------------------------------------------

-----Tal distinção, foi de imediato aceite pela Confederação dos Bombeiros de Portugal e foi o 

primeiro galardão atribuído a titulo individual a uma personalidade nacional pelos serviços 

distintos prestados à Causa dos soldados da Paz a nível do nosso País. ---------------------------------

-----No dia 15 de maio de 2010, a Fénix de Honra, foi-lhe entregue e eu tive a honra de lha impor 

em representação da Liga dos Bombeiros Portugueses, momento que recordo com emoção. ---------

-----Tratou-se de uma cerimónia plena de simbolismo, significado e emoção que representou o 

respeito das Entidades Públicas e Privadas e sobretudo das populações do nosso Concelho e da 

nossa Região por uma das maiores figuras dos Bombeiros Portugueses. --------------------------------

-----Após a cerimónia, junto à entrada do Quartel, pelo Sr. Governador Civil e Sr. Presidente da 

Câmara foi descerrado em frente ao seu Quartel um Busto de homenagem ao Comandante 

Henrique Sales, que perpetuará a sua memória entre nós. -------------------------------------------------

-----Quando passa pouco mais de um ano do seu falecimento, propomos a esta Comunidade do 

Oeste que nos associemos à homenagem prestada pelos seus bombeiros e que aproveis um voto de 

louvor e homenagem a este homem e cidadão caldense, Comandante Henrique Sales Henriques, 

cuja memória não será esquecida.”. ---------------------------------------------------------------------------
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-----“Voto de Homenagem ao Autarca Vasco de Oliveira no primeiro aniversário do seu 

falecimento” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----“A Comunidade Intermunicipal do Oeste Solidários com a Memória de Vasco de Oliveira 

Autarca que foi Presidente da Junta de Nossa Senhora do Pópulo e Recordamos o primeiro Ano do 

seu Falecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Frontalidade, versatilidade, amizade, lealdade, honestidade e humildade foram algumas das 

caraterísticas apontadas a Vasco de Oliveira, que esteve 28 anos à frente da Junta de Freguesia de 

Nossa Senhora do Pópulo. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----A Comunidade Intermunicipal do Oeste recorda hoje a figura do antigo Presidente da Junta de 

Freguesia de Caldas da Rainha Nª Sr.ª do Pópulo, Vasco de Oliveira. -----------------------------------

-----Vasco de Oliveira lutou durante anos contra uma doença fatal e prolongada que o vitimou em 

25 de novembro de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----Os seus quatro grandes amores de sempre foram a família, a columbofilia, o futebol e o poder 

autárquico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Vasco, o Autarca, o Desportista, o Grande Amigo de todos, como era conhecido e será 

recordado, era uma personalidade de trato simples e um homem muito estimado nos diversos 

quadrantes da sociedade Caldense. ----------------------------------------------------------------------------

-----Dialogava com o seu concidadão, para quem tinha sempre uma palavra de estímulo e 

simpatia, criando assim uma aproximação que mereceu a confiança para ser eleito à frente dos 

destinos da Freguesia cada vez que se apresentou a escrutínio, tendo ganho sempre as eleições 

para que se candidatou, tanto em termos políticos, como associativos. -----------------------------------

------Foi autarca Fundador da ANAFRE, associação que representa as Freguesias Portuguesas de 

cuja estrutura chegou a ser coordenador. ---------------------------------------------------------------------

-----Foi Presidente do Caldas Sport Clube e Presidente da Assembleia Geral da Federação 

Portuguesa de Columbofilia. ------------------------------------------------------------------------------------

-----Deixou entre nós uma imagem muito positiva pela sua lealdade e pela sua dedicação à 

Freguesia, pelo seu bairrismo no bom sentido da palavra e sempre lutou por Caldas da Rainha e 

pelo seu Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O relacionamento entre Presidente da Junta e Câmara, foi o melhor no exercício do seu cargo, 

que sempre exerceu para todos e por todos. ------------------------------------------------------------------

----- A Memória de Vasco de Oliveira perdurará sem dúvida pelos muitos anos que passou à frente 

da autarquia, com dinamismo e grande convicção e pela saudade que deixou entre nós. --------------

----À Esposa, aos Filhos e restante Família, a Comunidade Intermunicipal do Oeste recorda e 
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homenageia o Autarca Vasco de Oliveira no primeiro aniversário do seu falecimento e realça a 

vida e a obra de um homem que dedicou 28 anos à causa Pública com empenho e sentido do 

dever”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Edgar Ximenes referiu concordar, inequivocamente, com as duas homenagens 

apresentadas. Eram dois cidadãos caldenses que muito contribuíram para o que o Oeste tem de 

melhor. Em relação ao problema das moscas e, como deputado intermunicipal e numa perspetiva 

transmunicipal, mostrou-se solidário com as moscas. O problema está na porcaria e não nas 

moscas. Uma Região que tanto quer apostar no turismo não pode ter um cartão de visita desses e 

independentemente dos forasteiros, os cidadãos oestinos também têm direito a qualidade de vida. É 

um assunto sério e concorda que seja um tema sobre a qual a Comunidade Intermunicipal deva ter 

um papel a desempenhar. Apoia inteiramente a recomendação apresentada. Mas a sua preocupação 

recai sobretudo na primeira intervenção que ouviram, nomeadamente, a situação da saúde no Oeste. 

Foi um triste relato duma realidade que todos conhecem e, no momento, em que se encontram todos 

reunidos para discutir os documentos que relatam a visão 2020, mostra-se extremamente 

pessimista. O Oeste não vai ter nenhum grande hospital. O grande novo hospital vai ser construído 

em Sintra e a questão que o preocupa é que já estão quase a meio do Oeste 2020 e considera que já 

ninguém acredita que a médio prazo o Oeste consiga um grande hospital. É um assunto que a 

Comunidade Intermunicipal deveria discutir. -----------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação referiu que a CDU se associa às duas homenagens, têm que ter a 

noção de que existem pessoas que marcam a Região e, sem qualquer tipo de reservas, subscrevem 

as homenagens propostas, reconhecendo a sua justeza. A segunda nota é relacionada com a saúde 

no Oeste, sobretudo pelas ineficácias que subsistem. É uma matéria naturalmente importante, não 

podem falar em modernidade sem falar numa saúde acessível e eficaz e o retrato que foi 

apresentado deve preocupar todas as pessoas e fazer com que junto de quem tem autoridade e toma 

as decisões, possam requerer soluções para a Região. Outra profunda preocupação diz respeito ao 

grande atraso relativamente a alguns Programas do Portugal 2020 e, particularmente, num 

Programa importante para a Região que é o Mar 2020, que continua à espera. Está cansado de ouvir 

desculpas de plataformas que não funcionam quando estão numa era digital. Os DLBC Costeiros 

(Desenvolvimento Local de Base Comunitária) continuam sem poder abrir medidas o que está a 

causar um descrédito junto de potenciais promotores e a fazer com que se estejam a perder 

oportunidades de construção de negócios na Região Oeste. Em relação aos DLBC Costeiros seria 

importante resolver o problema com a maior celeridade possível para que os Programas possam 

começar a cumprir a sua missão no território. Em relação ao problema das moscas, aproveitou para 
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concordar com a intervenção do membro Edgar Ximenes de que as moscas não são o problema. As 

moscas não cheiram mal, o que cheira mal é a porcaria. Mas o problema das moscas não se esgota 

só na porcaria, tem outras dimensões por detrás, que carecem ser estudadas, inclusivamente, as 

condições climáticas. Já que se está a falar do problema das moscas convinha que se fizesse um 

estudo sério, entomológico sobre a situação, no sentido, de acabar de vez com esse tipo de praga. 

Finalizou referindo que já que vão tratar das moscas convém que tratem também da porcaria. -------

-----O Senhor Lalanda Ribeiro interveio para reforçar as duas propostas apresentadas pelo 

membro Rui Silva. Relativamente à homenagem ao Vasco Oliveira, Presidente de Junta de Nossa 

Senhora do Pópulo de Caldas da Rainha, referiu não ser só um cidadão do concelho de Caldas da 

Rainha, mas sim um cidadão com dimensão nacional, como membro da ANAFRE (Associação 

Nacional de Freguesias), pelo seu empenho permanente na defesa das freguesias. Até aos seus 

últimos dias foi um homem que sempre lutou pelas freguesias de todo o país. Já debilitado, não 

deixou de ser uma voz forte que se ouviu contra a agregação das freguesias. Relativamente à 

homenagem ao Comandante Henrique Almeida Sales Henriques, referiu que o mesmo foi Vereador 

nos dois mandatos quando o próprio era Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha. Foi 

membro da Comissão Administrativa a seguir ao 25 de abril e foi o homem que além de bombeiro e 

do seu espirito altruísta foi também o homem que sempre percorreu o país em defesa das 

populações e um homem que sempre pôs o interesse das populações acima de todos os outros 

interesses. Foi um homem sempre independente politicamente, mas um excelente colaborador com 

quem aprendeu muito como Presidente de Câmara, foi sempre de uma colaboração e lealdade 

extraordinária. Foi um homem eleito no seu primeiro mandato por uma lista e, no segundo 

mandato, pela lista que o próprio encabeçou e foi sempre um excelente colaborador que tinha a 

defesa das populações sempre em conta. Em termos de Bombeiros era o Comandante dos 

Comandantes, teve uma projeção nacional e foi muitas vezes chamado para conselheiro na 

elaboração de muita da legislação feita sobre a Proteção Civil em Portugal. As homenagens são 

devidas às duas personagens. ------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes referiu que na reunião preparatória que tiveram antes da reunião, 

comentaram que há muito tempo que não faziam moções, o tempo mudou existe um Governo novo, 

que está quase a fazer um ano. Era normal nas Assembleias Intermunicipais haver sempre um 

conjunto de moções enfatizando as políticas governamentais, nomeadamente do governo anterior, 

mas, efetivamente, as coisas mudaram. A membro Susana Neves apresentou, um conjunto de 

números que o José Augusto de Carvalho comunicou no dia anterior na Assembleia Municipal de 

Torres Vedras, como membro do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar de Torres Vedras, que 
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evidenciam fragilidades graves do Centro Hospitalar. Há menos intervenções cirúrgicas, menos 

consultas e mais tempo de espera, que de um ano para o outro aumentou quase sessenta dias. 

Paradoxalmente desta vez não há moções contra o Partido Socialista, porque no ano anterior 

tiveram moções similares contra tudo e contra todos. O Responsável máximo é o Ministro da Saúde 

e o Senhor Primeiro Ministro. É necessário que o Oeste tenha melhor saúde e é paradoxal que 

tenham deixado de haver moções como haviam, é um governo legítimo mas é também um governo 

que há um ano que está em funções e deixa evidenciar a degradação a nível da saúde. A única coisa 

que pretendem é que haja um hospital novo ou uma melhoria dos existentes, porque já não se trata 

apenas de uma carência de recursos humanos. Seguidamente, referiu que foi realizado durante a 

presente tarde uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Estratégico do Oeste, onde esteve 

presente o Eng. Canha e embora não tenha tido oportunidade de estar presente já soube que a 

reunião foi muito interessante. Não queria deixar de focar esse ponto positivo, tal como o facto da 

OesteCIM estar envolvida conjuntamente com a empresa “Quaternaire Portugal” e com a 

Universidade Católica na elaboração de um estudo para as necessidades de qualificações no Oeste. 

Deseja que se chegue a conclusões de forma a que a formação que é dada aos jovens do Oeste seja 

aquela que realmente é necessária aos seus empregadores. Trata-se de um ponto positivo na 

atividade da OesteCIM, que deve ser valorizado. Em relação ao problema das moscas vai abordar o 

assunto de uma forma técnica, tendo por base a sua formação. O principal problema das moscas é 

ambiental. Este ano foi anormalmente quente com um misto de humidade durante a noite, que fez 

com que as moscas e os mosquitos tenham proliferado de uma forma pouco comum para a época do 

ano. Hão de haver questões específicas, de ordenamento e de resíduos, mas estão sobretudo a falar 

de uma questão ambiental relacionada com as alterações climáticas. --------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para fazer referência aos dois votos de louvor e 

homenagem, com os quais se solidarizam. Ilustres oestinos que cumpriram muito para além daquilo 

que era a sua obrigação. Deram muito ao Oeste e às suas gentes e, faz todo o sentido 

homenagearem todos os oestinos que cumprem esse desidrato. Escusavam de estar à espera um ano 

para o fazer e deseja que os assuntos sejam tratados logo nas datas devidas. Em questão à saúde no 

Oeste, compreende que com a existência de tantos partidos políticos presentes na reunião haja 

necessidade de, às vezes, partidarizar algumas questões. Considera que na intervenção anterior 

houve uma tentativa de partidarizar o que acham ser uma preocupação de todos. Ao governo 

compete dar as ferramentas e os meios para que as instituições funcionem. O que têm ouvido do 

Centro Hospitalar do Oeste não está em consonância com o que ouviram dos outros Centros 

Hospitalares do País, onde esses números não ocorrem. O governo dá os mesmos meios a todas as 
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instituições e haverá instituições que saberão trabalhar melhor e gerir esses meios de melhor forma 

que outras. Para terem algumas ideias, o Centro Hospitalar do Oeste, no espaço de um ano 

aumentou o número de colaboradores. É da competência do Governo abrir os Concursos e assim o 

fez, contrataram mais médicos, eram 324 em 2015, hoje, em 2016, são 351. Têm menos consultas e 

mais tempo de espera. Têm mais enfermeiros, eram 543 em 2015 hoje, em 2016, são 589, o que 

demonstra também ter havido maior disponibilidade financeira para a sua contratação. Ou seja, da 

parte de quem compete dar os meios e os instrumentos, eles aparecem e depois da parte da 

instituição parece que alguma coisa não funciona. É um problema transversal de acesso dos 

oestinos à saúde e não um problema do resto dos portugueses. Parece-lhes fazer sentido que todos, 

sem partidos e sem cores saibam interpretar os dados e poderem, de forma também individual, 

encontrar formas de poderem resolver a questão, porque é uma situação que ocorre no Oeste e não 

tem feedback que aconteça noutros Centros Hospitalares do País, onde as coisas vão sendo 

resolvidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte interveio para se associar às duas homenagens apresentadas aos 

ilustres oestinos, Comandante Henrique Sales Henriques e ao Senhor Presidente de Junta, Vasco 

Oliveira. Outro assunto de grande importância que quis falar e que lhe pareceu inconcebível é 

estarem num país onde o conhecimento parece estar à margem e disse haver um grande poeta 

português, um homem do povo que dizia assim: “Uma mosca sem valor pisa com a mesma alegria 

na cabeça de um doutor como em qualquer porcaria” e a grande sabedoria que isso traz é que, de 

facto, as moscas não escolhem os sítios, desde que haja a porcaria e temperaturas favoráveis. Pode 

admitir que tenha que haver uma intervenção das diversas Câmaras Municipais onde o problema 

existe, mas não pode admitir que se diga numa Assembleia Intermunicipal que as moscas não estão 

estudadas entomologicamente. Terão é que recorrer às entidades competentes e hoje é comum e 

vulgar saber que não é com inseticidas que se controlam as moscas, mas sim com feromonas. 

Quando se estudavam essas coisas e recorda-se que na área em que estudou e foi obrigado pela 

patologia, a conhecer as moscas, todos diziam que elas tinham os olhos facetados como os insetos. 

As moscas estão bem estudadas. Mas não vai deixar de existir moscas só com feromonas, vai deixar 

de haver moscas no dia em que o ambiente seja cuidado como deve ser e para isso basta que se 

dirijam às Universidades e Institutos e recolham os conhecimentos que já existem. A questão do 

cheiro e da porcaria existente é uma questão de limpeza dos sítios. ---------------------------------------

-----O Senhor António Querido interveio para referir que se associam às duas homenagens 

póstumas apresentadas. Em relação à recomendação, apresentada relativamente ao excesso de 

moscas no Oeste, reconhece que é um problema e, naturalmente, também se associarão a essa 
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recomendação, mas refere que são situações um pouco mais complexas daquilo que possam 

aparentar. Dá o exemplo do concelho de Alcobaça, onde para além das moscas têm um problema 

muito grande que afeta em muito a qualidade de vida dos munícipes, que são os maus cheiros. E 

referiu que há um ano atrás tiveram um regime excecional para regularizar um conjunto de 

empresas que se encontravam em situação irregular do ponto de vista do ordenamento do território 

e ambiental, que permitiu regularizar a situação dessas empresas, que sabem que tinham um 

impacto direto no tipo de questões que estão a abordar.  É uma questão profunda que tem uma 

componente económica muito vincada e uma componente ambiental que não pode ser esquecida e 

merece uma análise rigorosa. Relativamente à saúde é importante que os colegas que têm acesso à 

informação descrita, façam o retrato do que se está a passar e à semelhança do que já foi feito em 

anos anteriores entreguem esses dados ao Conselho Intermunicipal, para que este possa atuar junto 

do Ministério da Saúde para tentar exigir soluções para os oestinos. O maior contributo que podem 

dar na OesteCIM é a exigência de soluções e a pressão política para as encontrar. Referiu, por fim, 

que o CDS está disponível para ajudar. ------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Leitão começou por dizer que não é um adepto ferrenho da defesa dos dias 

internacionais, seja do que for, a prática quotidiana é que deve assinalar o que é importante na 

nossa vida, mas não pode deixar de fazer referência que é o Dia Internacional pela Eliminação da 

Violência contra a Mulher. Em segundo lugar, queria deixar uma outra nota que lhe parece 

importante na área de influência do Oeste, que é o Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e a questão 

do ensino superior no distrito. Dois eventos que reforçam essa questão é que o Presidente do IPL, o 

Prof. Nuno Mangas, foi nomeado Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos de Portugal, sinal de peso, não só da pessoa mas da instituição em si e o Lançamento 

na Escola Superior do Mar em Peniche de um livro “Do Mar ao Prato”, que é muito interessante de 

ler e ver como está tratada a questão do peixe e da gastronomia. Em relação à questão da saúde 

abordada no inicio da reunião e do estudo que a Universidade Católica está a fazer ao nível da 

formação que deve ser dada na Região Oeste referiu que a questão da formação é muito importante 

e podem associá-la numa outra lógica à questão da saúde e de outras áreas. Ou seja, em vez de 

estarem reunidos para aprovar documentos que já sabem do que constam, deveriam decidir 

enquanto, Assembleia Intermunicipal, ter um papel proativo e tal como estudam a formação 

profissional na Região, poderiam estudar o comportamento que a saúde deve ter, o comportamento 

que as vias rodoviárias devem ter, entre muitos outros assuntos. Ainda em relação à saúde, regista 

com bom agrado, que não se verifique partidarização e não se culpe o Ministro, isso já acabou e a 

responsabilidade dessa área vai ficar sempre noutra instância do poder. ----------------------------------
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-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para em nome da Autarquia de Sobral de Monte Agraço e 

enquanto Presidente da sua Assembleia Municipal, agradecer ao Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia Intermunicipal pela sua presença a convite do Município, nas Festas e Feira de Verão 

de Sobral de Monte Agraço. Para os Sobralense foi um privilégio e uma honra poder contar com a 

sua presença e aproveitou para lhe oferecer uma pequena recordação pela sua passagem nas Festas. 

Por falar em convites, teve conhecimento pela comunicação social, que a OesteCIM organizou em 

maio de 2016, uma Missão Empresarial ao Norte da Europa, Suécia e Dinamarca, para a qual além 

de um representante de cada Município teve também a participação de outras pessoas, que tiveram 

como missão a promoção do espírito empresarial da Região Oeste. Nesse sentido, aproveitou para 

questionar se o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal foi convidado a estar 

presente na missão, em nome da Assembleia Intermunicipal do Oeste, a que preside. Para finalizar 

desejou a todos os presentes e às suas famílias um excelente final de ano com muita saúde. ----------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal agradeceu as palavras 

proferidas pelo Secretário da Mesa bem como a oferta. Referiu não ter sido convidado para fazer 

parte da Missão Empresarial realizada em maio de 2016, mas que tem recebido convites de vários 

Municípios, pedindo desculpas por não poder responder positivamente a todos. Não se registando 

mais intervenções colocou à votação a recomendação sobre o problema do excesso de moscas e 

maus cheiros em vários municípios, apresentada pelo membro José Machado, que foi aprovada por 

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

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

Louvor e Homenagem ao Comandante Henrique Sales Henriques, que foi aprovado por 

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

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

Homenagem ao Autarca Vasco de Oliveira no primeiro aniversário do seu falecimento, que foi 

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

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

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

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM referiu, no momento, não 

ter informações para dar, mas que no decorrer da Ordem de Trabalhos estaria disponível para 

responder a todas as questões que surgissem. -----------------------------------------------------------------

-----PONTO 2 – INFORMAÇÃO DO ROC SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 
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FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2016 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

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

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

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

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

enviada aos membros é suficiente para se compreender a situação económica e financeira da 

OesteCIM a 30 de junho de 2016, mas mostrou-se disponível para responder a todas as questões e 

dúvidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor António Caria interveio para colocar uma dúvida, nomeadamente, no ponto 8 da 

Informação do ROC, da Dívida Total, onde diz e se transcreve: “Com referência a 30 de junho de 

2016, a Comunidade Intermunicipal do Oeste não efetuou a comunicação à DGAL dos elementos 

contabilísticos para a “Aferição da Dívida Total””. É a única dúvida que gostaria de ver 

esclarecida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que foi uma 

situação que se prendeu com a falta de recursos humanos para poderem reportar à DGAL os 

elementos contabilísticos exigidos. Contudo, afirma sob compromisso, que não existiam 

pagamentos em atraso nem qualquer outra situação de dívida ou endividamento. Durante o mês de 

dezembro poderão fazer chegar ao Senhor Presidente da Assembleia Intermunicipal os 

comprovativos da recuperação dos dados. Foi apenas uma questão interna, estavam com falta de 

recursos humanos e não foi possível responder atempadamente à DGAL. Informou, ainda que 

comparando com os municípios que têm uma penalização pela não entrega dos dados 

contabilísticos nos prazos estabelecidos, a OesteCIM não tem esse tipo de penalização. ---------------

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

DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2017 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

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

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que se trata de um 

orçamento claro, conciso, transparente, legal e proporcional, respeitando os princípios da 

elaboração de qualquer orçamento. O orçamento de 2017 apresenta o valor total de 2.597.728€, 

quer de receita, quer de despesa, representando um decréscimo de 25% do seu valor face ao 

Orçamento de 2016. Em relação às despesas com pessoal salienta-se um aumento de 59.496€. Este 

acréscimo prende-se com o facto de em 2017 os vencimentos já não estarem abrangidos pelas 
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reduções remuneratórias impostas até à data, bem como pelo aumento da estrutura de pessoal 

ocorrida em 2016, nomeadamente o reforço da Estrutura de Apoio Técnico. As despesas relativas à 

aquisição de bens e serviços também aumentam cerca de 77% devido ao inicio da execução, por 

parte da OesteCIM, de projetos que estarão no futuro sujeitos a financiamento no âmbito do Oeste 

2020, bem como a novos projetos que a OesteCIM se propõe executar através de receita própria, tal 

como as consultadorias entregues a algumas empresas para diagnosticar vários assuntos de 

relevância para a Região Oeste, como já foi referenciado, o estudo da formação profissional, pela 

empresa “Quaternaire Portugal”. Relativamente à receita existe um acréscimo em termos de quota 

por Município, situação que se deve ao facto dos Municípios que tinham grandes valores em divida, 

estarem a proceder, nos últimos anos, à sua regularização, através de planos de pagamento. Assim, 

a atividade corrente da OesteCIM terá de ser integralmente suportada pela quotização a solicitar no 

próprio ano, uma vez que, não existe um elevado valor de divida dos municípios a transitar. 

Terminou dizendo que o orçamento foi discutido em Conselho Intermunicipal e foi aprovado por 

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

-----O Senhor Edgar Ximenes referiu ir abordar as questões do Orçamento, Grandes Opções do 

Plano e Plano Plurianual de investimentos, de uma só vez e, olhando da visão 2020 para a realidade 

concreta dos documentos previsionais, porque essa visão deve vir refletida nesses documentos, ou 

então não se trata de uma visão 2020 mas de uma ilusão. O Preâmbulo é magnífico, fala de 

“stakeholders” como é politicamente correto e moderno. Os documentos são bem feitos e por quem 

sabe, são feitos em todos os Municípios e da mesma maneira. Olhando para a visão 2020, existem 

um elenco de projetos a desenvolver, que deveriam ver refletidos. O que lhe chama a atenção é que 

o orçamento é três quartos do anterior, ou seja, encolheu 25% numa altura em que deveriam estar 

em velocidade cruzeiro no desenvolvimento dos projetos. Depois só faltam mais três anos para o 

ano 2020 e a situação não lhe parece muito prometedora. Nessa perspetiva orçamental e, sobretudo, 

nas Grandes Opções do Plano e, concretamente, no plano Plurianual de Investimentos, há dois 

projetos que açambarcam tudo. O Oeste Digital e o Oeste Led representam 70% do financiamento 

nas Grandes Opções do Plano e no que toca ao Plano Plurianual de Investimentos, representam 

93,5%. Ou seja, o plano de investimentos para o próximo ano é essencialmente para estes dois 

projetos e essa é a grande questão que se coloca, seja aos municípios ou às comunidades 

intermunicipais. Qual é a capacidade real que temos de construir o nosso futuro? Será que têm que 

concluir que são apenas sujeitos passivos de uma distribuição de fundos que, normalmente, vêm de 

fora? Por fim, terminou, dizendo que os documentos são pacíficos, mas toda a visão que os inspira 

está seriamente comprometida. ----------------------------------------------------------------------------------
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-----A Senhora Eugénia Correia referiu que têm conhecimento que existe um documento 

orientador da descentralização nas comunidades intermunicipais de novas competências, 

nomeadamente nas finanças, cultura, educação, saúde e ação social. Tendo em conta que não viram 

refletido no documento qualquer questão relacionada com essas novas competências que se 

pretendem para as comunidades intermunicipais, gostariam de saber mais pormenores, quais as 

reais competências que estão a prever, se serão implementadas a médio prazo e como é a que a 

OesteCIM as pensa vir a concretizar. ---------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio reiterou a necessidade de saberem quais as competências das 

comunidades intermunicipais e referiu que na sua opinião gostava bastante que as questões da 

saúde passassem a ser competência das CIM. Dentro das competências atuais da Comunidade 

Intermunicipal, o orçamento apresentado é muito satisfatório. Não falando tanto em números 

gostava de falar das orientações da Comunidade Intermunicipal, ou seja, o que pretende atingir com 

as verbas disponíveis. Nesse sentido, olhando para as Grandes Opções do Plano repara que existem 

três grandes áreas, umas com maior verba que outras, mas existem três grandes áreas que fazem 

todo o sentido, a competitividade do território, competitividade atrativa de investimento e é com 

muito agrado que encontra ações relacionadas com a economia do mar, o turismo e o 

agroalimentar. São as riquezas do Oeste e em termos de sustentabilidade económica é onde se 

devem apoiar, mas existem também as questões do ambiente, já tão faladas. Vê com muito agrado a 

questão do Oeste Led, serão líderes na Europa a implementar numa região tão grande um projeto 

desses, o Quality Coast, que reconhece a qualidade das praias oestinas e é um fator atrativo e 

económico e a questão da mobilidade urbana sustentável. São projetos que o deixam muito 

satisfeito para aquilo que são as capacidades financeiras da OesteCIM. Em relação ao ordenamento 

do território, referiu ser uma questão fundamental. Muitos municípios começam a alterar os seus 

PDM e é preciso “mexer” nas questões do PROT, que está em execução e análise. Essa análise será 

necessária para depois todos os municípios darem andamento aos seus PDM, para conseguirem um 

melhor ordenamento do território. É com agrado que vê que a linha de orientação da OesteCIM vai 

ao encontro do desenvolvimento de riqueza, liderar e acompanhar as questões de sustentabilidade, 

aumentando a qualidade de vida dos oestinos. Por fim, informou que o PS se revê claramente no 

documento e poderão contar com a sua validação. -----------------------------------------------------------

------O Senhor José Machado interveio para enfatizar um projeto já referido, mas muito 

importante que tem sofrido grandes constrangimentos ao longo dos anos. Trata-se do projeto que 

consiste na substituição de candeeiros de iluminação pública convencionais por outros com 

tecnologia “LED”. Tal implicará uma grande redução do consumo de energia elétrica, no valor 
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anual de milhões de euros nos municípios do Oeste. É uma boa aposta na eficiência energética e 

contribuirá para a diminuição de emissões de CO2 na energia, que não for de fonte renovável. Fez 

votos para que não voltem a surgir constrangimentos. Relativamente ao restante, subscreve 

integralmente o que o colega de bancada referiu. -------------------------------------------------------------

------O Senhor José Leitão interveio para deixar algumas pequenas notas. A primeira relacionada 

com o projeto Oeste Led através da Oeste Sustentável e em relação a esse assunto solicitou ao 

Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal, uma resposta a algumas dúvidas. Há já vários 

orçamentos e planos de atividades em que aparece o projeto Oeste Led e gostaria de saber em que 

ponto de situação está o projeto. Tendo em conta o peso que o projeto tem nas contas apresentadas 

não pode deixar de referir uma preocupação que tem pelo facto de um concelho, o de Peniche, ter 

saído do projeto, ou pelo menos ter já assinado um protocolo com outra empresa, no sentido de 

serem substituídas cerca de quatro mil luminárias, de forma independente ao projeto. Pretende 

saber se o projeto continua como um todo, embora se assim não for, a situação também não lhe 

parece grave. O assunto foi anunciado pela comunicação social mas gostava de ter informações da 

OesteCIM no sentido de saber se este projeto continua a ser a doze. Por último queria deixar uma 

última reflexão, na penúltima sessão da Assembleia Intermunicipal do presente mandato. Têm que 

cumprir o que a lei determina e o que esta diz é que na presente reunião terão que votar 

favoravelmente um Plano de Atividades e um Orçamento elaborado por todos os Presidentes de 

Câmara, onde todos os partidos estão representados e, dessa forma cumprem a lei. Mas será que 

enquanto autarcas se sentem realizados quando falam nas questões do Oeste e do seu futuro? Será 

que, independentemente, de cumprirem a lei, não poderão ter iniciativa, em sessões externas e com 

pessoas externas à própria Assembleia, em reuniões específicas, em comissões organizadas e 

discutir, por exemplo, a saúde no Oeste e apresentarem a quem de direito, embora não sendo 

competência da OesteCIM ou da Assembleia Intermunicipal encontrar a solução para a saúde no 

Oeste, cumprirem a sua “obrigação” de darem ideias. Tem muito a ver com aquilo que todos 

consideram que deve dar importância a estes órgãos e razão de existirem. Devem trabalhar sobre 

questões do Oeste, para dizer a quem decide, aquilo que no Oeste acham que é importante. Pediu ao 

Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal que não o interprete mal, até porque só vai constatar 

uma realidade e referiu que na última reunião da Assembleia Intermunicipal, realizada há seis 

meses não houve necessidade do Conselho Intermunicipal dar uma única informação no Ponto das 

Informações, o que leva a pensar que peso e importância tem o presente Órgão. Também não pode 

deixar de referir que em doze Câmaras Municipais a presente reunião tem a representação de menos 

de 50% dos seus representantes. Seguramente os Senhores Presidentes de Câmara não estiveram 
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porque não puderam, tiveram coisas mais importantes para fazer do que estar numa Assembleia 

Intermunicipal, a tratar dos assuntos do Oeste e lamenta que não tenham encontrado um Vereador 

disponível para vir. São dois factos que refletem o peso político e a importância desta Assembleia 

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

------O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM agradeceu a intervenção 

simpática do membro Edgar Ximenes quando disse terem apresentado um orçamento equilibrado, 

articulado com os projetos e os meios financeiros que têm. O orçamento foi construído com base 

numa perspetiva de lançarem os projetos e não de os executarem, sendo que em 2018 terão um 

orçamento certamente maior que o de 2017 e relembra que em termos orçamentais existe uma fatia 

de 77% a mais que no ano passado para a aquisição de bens e serviços, o que quer dizer que estão 

em “velocidade cruzeiro” em termo de contratação de empresas de consultadoria para com eles 

conseguirem concretizar candidaturas do Portugal 2020. Não estão parados, mas o facto é que não 

têm ainda meios para executar os projetos, pelo que não faria sentido colocar uma fatia muito 

grande no orçamento considerando que não a vão executar. Existem também outros fatores a ter em 

conta, tais como a contratação pública, na qual não podem candidatar-se e, no dia seguinte, 

começar a executar projetos, ou seja, existem uma série de procedimentos administrativos a que 

têm que legalmente obedecer. Admite que em 2017 existam muitos projetos que estão elencados no 

documento e em curso, e que não estão em fase de execução, podem estar em fase de iniciação, em 

fase de contratação das tais empresas de consultadoria para depois apresentarem a candidatura, ou 

podem estar à espera de confirmação do Portugal 2020 quanto à candidatura. Por todos esses 

motivos, não empolaram o orçamento, mas estando aberta a rubrica e aprovada a candidatura farão 

as alterações necessárias ao orçamento quando necessário. Em relação à membro Eugénia Correia e 

à sua questão da descentralização das competências, informou que tem sido um processo com 

alguns avanços e recuos. É um processo que não é fácil porque são competências que estão na 

Administração Central e que têm que ser descentralizadas, quer nas CIM quer nos municípios. 

Também não é uma questão consensual, existem questões muito sensíveis, nomeadamente as 

financeiras. De momento, a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses está com o 

Secretário de Estado das Autarquias Locais a tentar fazer esse caminho e não fazia sentido 

acrescentar no documento algo que ainda é muito pouco concreto. Existem de facto propostas, mas 

ainda não estão fechadas nem consensualizadas pelo que não fazia sentido estar a acrescentar 

valores sem saber com consistência onde os iriam colocar. Gostaria de poder dizer que já existe 

muita matéria fechada em termos de descentralização, mas ainda não há, e, quando houver, 

naturalmente, trará o assunto para poder informar todos os presentes. Quanto à questão das 
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informações, referiu nada ter dito anteriormente porque sabia que no presente Ponto iria falar dos 

projetos. Pode dizer que a OesteCIM é das que tem mais dinâmica e maior atividade no Centro, ou 

seja, submeteu o maior número de operações que estão para aprovação e outras, inclusive, 

aprovadas. Em termos de eixos prioritários já apresentaram vários projetos na área da educação, da 

saúde, do património cultural e natural e estão à espera da aprovação do Portugal 2020. Reforçou 

também que em termos de PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano), os municípios 

apresentaram uma ou duas candidaturas ao Portugal 2020 e estão à espera de aprovação. Existe um 

grande volume de apresentação de candidaturas, não existem é grandes novidades em termos de 

aprovação e em termos financeiros. A OesteCIM está atenta. Todos os avisos de abertura que 

aparecem são respondidos de forma atempada. Existem muitos avisos que ainda não abriram, 

nomeadamente, no que diz respeito à inclusão ativa, promoção turística ou o insucesso escolar. 

Têm trabalhado a nível interno algumas questões, nomeadamente, o abandono escolar precoce, que 

tem envolvido a empresa que está a dar a consultadoria, os Vereadores dos Municípios e as Escolas. 

Fica o desafio, que ouviu com muito gosto, de discutirem os assuntos do Oeste e informou que 

reuniram, no presente dia, o Conselho Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal, que foi 

dedicado a discutir assuntos ligados à agricultura e onde se podem discutir vários outros assuntos 

de interesse para o Oeste, tal como a saúde. Em relação ao Oeste Digital estão a finalizar a 

candidatura, também não tem sido um processo fácil tendo em conta as necessidades dos doze 

municípios e a consensualização que é necessária para conseguir uma candidatura intermunicipal. 

De momento, estão à espera que a empresa consultora termine a candidatura para apresentar no 

Conselho Intermunicipal. Em relação ao Oeste LED informou ter sido um processo difícil de gerir, 

no último Quadro Comunitário houve uma proposta de 13 milhões de euros que implicou um 

trabalho exaustivo de diagnóstico por município, fizeram a candidatura, mas a Autoridade de 

Gestão não respondeu atempadamente às pretensões da OesteCIM e a um mês do encerramento do 

Quadro Comunitário é que tiveram resposta para poderem avançar. Como é óbvio não era a um mês 

de terminar o Quadro Comunitário que conseguiam contratualizar com uma empresa e substituir 

todas as luminárias que estavam previstas para perfazer os 13 milhões de euros. Decidiram depois 

colocar novamente o projeto no presente Quadro Comunitário de Apoio mas não conseguiram 

chegar aos 13 milhões de euros, conseguindo apenas alocar 9 milhões de euros. A discussão com a 

Autoridade de Gestão pelos 9 milhões de euros também não tem sido fácil porque mudaram as 

regras e ainda não estão fechadas. A Candidatura Oeste LED ainda não está completamente 

fechada, ou seja, os parâmetros e regras para aceder a esses valores não estão definidas porque 

apareceu neste novo Quadro Comunitário uma regra simples, mas complicada para a OesteCIM, 



FL. 174 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 9/ 2016 Reunião de 25.11.16 

 
que é o retorno em termos de poupança. Analisada a proposta verificaram que em termos de 

poupança tinham que fazer um retorno muito elevado. Estão a equacionar, internamente o que fazer 

e se houver a mudança desse paradigma, estão preparados para se candidatarem aos 9 milhões de 

euros. Respondendo à questão do membro José Leitão, os municípios per si ou em conjunto, não 

vão conseguir mudar todas as luminárias de todos os municípios. Vão começar por uma parte e a 

restante será substituída per si ou em conjunto. Ainda não definiram tudo, mas há um projeto a 

doze que vai ser realizado para concretizar os 9 milhões de euros e depois as restantes luminárias 

que faltarão substituir em cada município ainda é um assunto a decidir. Desse modo, o Município 

de Peniche resolveu avançar apenas na parte remanescente, sem causar qualquer problema. Em 

relação ao projeto inicial continuam unidos e estão atentos às regras no sentido de se poderem 

candidatar sem haver penalização na questão da poupança. O tempo de demora prende-se com a 

questão administrativa, com os trâmites e com a apreciação dos parâmetros da candidatura Oeste  

LED. Referiu serem Presidentes de Câmara responsáveis, que querem que o projeto avance e os 

Municípios consigam a poupança significativa que sabem que vão ter com a mudança das 

luminárias para LED. A OesteCIM gostaria de ir mais longe e, neste projeto dos 9 milhões de 

euros, não fazer uma substituição toucour das luminárias por LED mas acrescentar uma vertente 

inovadora e empreendedora, que seria o sistema das cidades inteligentes, ou seja, a utilização de 

sensores para que, de algum modo, houvesse bom senso na utilização da iluminação pública. Foi o 

que foram fazer ao Norte da Europa, ver in loco, boas práticas já utilizadas na Dinamarca e na 

Suécia. Foram ver práticas em contexto de trabalho, porque existem zonas onde testam essas 

tecnologias. Para além dos Presidentes de Câmara levaram os financiadores para os sensibilizar 

para a nova tecnologia que querem implementar. É um projeto charneira, que está sempre presente 

nos orçamentos de cada um dos Municípios porque trará grandes poupanças para todos. Têm 

reunido várias vezes com o Governo e Secretários de Estado da Energia e do Ambiente, no sentido 

de os sensibilizar para o projeto e para as poupanças que acarreta. Espera que na próxima 

Assembleia Intermunicipal já possa trazer informações mais concretas e animadoras. Por fim, quis 

dar informações de um projeto, também importante para todos, que são os Julgados de Paz. 

Informou terem assinado, no dia anterior, um Julgado de Paz para o Oeste. Trata-se de um projeto 

piloto no país, em que uma Comunidade Intermunicipal assinou um Julgado de Paz para todo o seu 

território. Receberam a Diretora Geral da Justiça para finalizar toda a questão e pensam que até 31 

de março de 2017, terão o Julgado de Paz instalado, com sede no Bombarral. Alguns Municípios 

terão todas as competências e outros terão competências mais reduzidas, mas em todos os 

Municípios funcionará o Julgado de Paz. ----------------------------------------------------------------------
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------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do 

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

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

para 2017 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por unanimidade. ------------------- 

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

PARA 2017 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ---------------------------------

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que o Mapa de 

Pessoal é consistente com aquilo que tem sido apresentado nas últimas Assembleias 

Intermunicipais. Existem, no entanto, duas nuances, o reforço da equipa técnica da Estrutura de 

Apoio Técnico com elementos que vieram dos Municípios do Oeste, através de um processo de 

mobilidade interna, não foram contratados de raiz. Estão em período experimental e não sabem 

ainda se a mobilidade vai ser efetivada. A segunda nuance é a inserção de um recurso em termos 

informáticos. A OesteCIM tem uma grande responsabilidade em termos informáticos, não têm 

nenhum Técnico Superior especializado na área, têm um técnico de informática que tem assegurado 

todo o trabalho, que quando se ausenta por motivo de doença ou férias, a OesteCIM fica desprovida 

de técnico na área e essa fragilidade tem que ser colmatada. O recurso poderá vir também por 

mobilidade interna ou por contratação. De resto não se verificam alterações no Mapa de Pessoal. ---

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para desejar as Boas Festas e um Bom Natal a todo o 

pessoal da OesteCIM, a todos os membros da Assembleia e Presidentes de Câmara. -------------------

-----O Senhor Edgar Ximenes interveio para terminar a sua intervenção na qual não teve tempo de 

dizer tudo o que pretendia. Em relação à questão do Oeste LED, concorda com tudo o que foi dito, 

e aproveita para precisar que as lâmpadas não emitem CO2, o que emite CO2 é a geração da 

energia para essas lâmpadas em centrais termoelétricas. De qualquer forma é indiscutível o peso 

que tem não só económico como ambiental e as poupanças que traz. A sua preocupação não tinha a 

ver com o projeto mas sim com o espaço que ocupa em termos das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos. Atinge, juntamente com o Oeste Digital, mais de 

90% de financiamento não definido. Teme que este Quadro Comunitário de Apoio tenha o mesmo 

fim do anterior e vão ter um “nado morto” com o Plano Plurianual de Investimentos e as Grandes 

Opções do Plano. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Conselho Intermunicipal à votação. ----------------------------------------------------------------------------
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----- Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2017 da Comunidade 

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

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

PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que apresentam a 

proposta de autorização prévia de assunção dos compromissos plurianuais bem como de delegação 

de competência no Presidente do Conselho Intermunicipal, condicionada às garantias de: existência 

de fundos disponíveis e cessação no momento em que se verifique a existência de pagamentos em 

atraso e gostariam que lhes fosse dado esse voto de confiança. --------------------------------------------

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

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

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

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal desejou as Boas Festas a todos, 

agradecendo a colaboração de todos os membros nas duas Assembleias realizadas no ano de 2016. ------

--O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM desejou as Boas Festas e um Bom 

Ano de 2017 a todos e, aproveitou para convidar o Senhor Presidente da Mesa, o Vice-Presidente  e o 

Secretário para o almoço de Natal da OesteCIM. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

pelas vinte e três horas e vinte minutos do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e dezasseis, de 

que, para constar se lavrou a presente Ata. ------------------------------------------------------------------- 
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