
 
 
 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 
 
No âmbito da aplicação da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro e no respeito pelo princípio 
constitucional da autonomia financeira e administrativa da Administração Local face à 
Administração Central, a Comunidade Intermunicipal do Oeste – OesteCIM, na reunião do seu 
Conselho Executivo constituído pelos presidentes das câmaras municipais de cada um dos 
municípios integrantes (Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da 
Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras), realizada 
no dia 29 de março, aprovou a seguinte deliberação: 
 

1. Empenharem-se no esforço da contribuição para a redução do défice público; 
 

2. Propor a redução da dívida das autarquias locais, estabelecendo uma meta de 
10%/ano, tendo por base o valor da dívida em 31 de dezembro de 2011; 

 
3. Que a redução total da dívida seja efetuada num prazo máximo de 10 anos; 

 
4. Seja dada aos Municípios a liberdade de atuação na gestão das suas verbas sem 

prejudicar as metas de redução da dívida; 
 

5. Sempre que as entidades competentes considerem pertinente, estará esta 
Comunidade Intermunicipal disponível para reunir e apresentar de formar mais 
pormenorizada a sua proposta; 

 
6. Seja dado conhecimento destas propostas ao Senhor Presidente da Republica, à 

Senhora Presidente da Assembleia da Republica, ao Senhor Primeiro Ministro, ao 
Senhor Presidente do Tribunal de Contas, ao Senhor Ministro da Finanças, ao 
Senhor Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, aos Senhores Presidentes 
dos Grupos Parlamentares, ao Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de 
Ambiente, Ordenamento de Território e Poder Local, ao Senhor Secretário de 
Estado do Orçamento, ao Senhor Secretários de Estado da Administração Local e 
Reforma Administrativa, ao Senhor Presidente da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, ao Senhor Presidente da Associação Nacional de 
Freguesias, aos Senhores Presidentes da Juntas Metropolitanas e Comunidades 
Intermunicipais e aos Senhores Presidentes das Câmaras Municipais. 

 

Caldas da Rainha, 02 de abril de 2012 

                                      

 

 


