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Ata n.º 1 

 

Reunião do Conselho Intermunicipal 

da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

 

No dia 2 de novembro de 2017, pelas 11h00m, na sede da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra, reuniram os Presidentes das Câmaras Municipais dos municípios 

constituintes do Conselho Intermunicipal que integram, ope legis, a CIM Região de Coimbra 

devidamente convocados (anexo 1) pelo Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel 

Augusto Soares Machado, ao abrigo do n.º 4, do art.º 89.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

ORDEM DE TRABALHOS 

 

1. Eleição, nos termos da al. a), n.º 1, do Art.º 90, do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, do Presidente e de dois Vice-Presidentes, do Conselho 

Intermunicipal. 

2. Deliberar sobre a existência e o número de secretários intermunicipais, no limite máximo de 

dois, e se os mesmos são remunerados, nos termos da al. o) do n.º 1 do Art.º 90 do Anexo I da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. 

3. Aprovação, nos termos do n.º 1, do Art.º 94.º, do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

da lista ordenada dos candidatos a membros do secretariado executivo intermunicipal. 

4. Fixação dos dias, horas e locais, para a realização das reuniões do Conselho Intermunicipal, 

nos termos do n.º 5, do Art.º 89.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação. 

____________________________________________________________________________ 

À hora anunciada na convocatória, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, 

Manuel Augusto Soares Machado, fez circular a lista para assinaturas dos presentes (anexo 2) 

tendo-se verificado a existência do quórum necessário deu início à reunião, após a verificação 

de existência do quórum necessário. 

Da lista de presenças que se anexa como número três à presente ata, registou-se que 

participaram na reunião: 

Presidente da Câmara Municipal de Arganil; Luís Paulo Carreira Fonseca Costa; 
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Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz 

Gomes de Oliveira;  

Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita da Costa; 

Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, João Albino Rainho Ataíde das Neves; 

Presidente da Câmara Municipal de Góis, Maria de Lurdes Oliveira Castanheira; 

Presidente da Câmara Municipal da Lousã, Luís Miguel Correia Antunes; 

Vice-Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Guilherme José Campos Duarte; 

Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul José Soares de Almeida; 

Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, António Miguel Costa Baptista; 

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Augusto Ferreira Torrão; 

Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, José Júlio Norte; 

Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino Mendes; 

Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, José Alberto Pacheco Brito Dias; 

Presidente da Câmara Municipal de Penacova, Humberto José Batista Oliveira; 

Presidente da Câmara Municipal de Penela, Luís Filipe Lourenço Matias; 

Presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge Nunes; 

Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Mário Almeida Loureiro; 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Sousa Henriques. 

Esteve igualmente presente na reunião, o Primeiro-Secretário Executivo Intermunicipal 

cessante, Jorge Brito. 

 

 

Seguidamente o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra saudou todos os presentes 

passando à Ordem do dia. 

1. Eleição, nos termos da al. a), n.º 1, do Art.º 90, do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, do Presidente e de dois Vice-Presidentes, do Conselho 

Intermunicipal. 

O Presidente da Câmara Municipal de Coimbra questionou os presentes se pretendiam votar a 

única proposta existente por escrutínio secreto. 

Interveio o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz apresentando a seguinte 

proposta que passou a ler: Presidente do Conselho Intermunicipal (CI) - Presidente da Câmara 

Municipal da Figueira da Foz, Vice-Presidentes do CI da CIM Região de Coimbra – Presidentes 

das Câmaras Municipais de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra. 
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Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal de Soure dizendo subscrever a proposta 

apresentada, mas sentir-se-ia mais confortável se a mesma fosse votada por escrutínio secreto 

para cumprir o principio constitucional sempre que há referência a pessoas, voto nominal, 

porém se o Senhor Presidente da mesa pretender votar por “braço no ar” votará, por 

declaração de voto antecipada, favoravelmente à proposta. 

O Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz respondeu que não está aqui em causa 

uma votação nominal mas sim a votação numa instituição, uma autarquia, entendendo que não 

se viola a CRP e não lhe parece existir qualquer inconstitucionalidade, sem embargo se se 

assim o entender nestas matérias como noutras requerer a título excecional votar por 

escrutínio secreto. 

O Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho propôs que se faça a votação por 

escrutínio secreto porque julga que apesar de não haver qualquer dúvida quanto ao resultado 

fica salvaguardada esta situação pelas duas vias, entende que a partir do momento em que se 

levanta a questão será mais seguro fazê-lo por votação secreta. 

Retomando a palavra o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra entende que uma vez 

suscitada a questão, apesar da sua convicção de que não é obrigatório, deve a votação ser 

realizada por escrutínio secreto. 

Concluída a votação por escrutínio secreto, apuraram-se os seguintes resultados: 

dezanove votos SIM, zero votos NÃO e zero votos brancos/nulos, consequentemente 

foram proclamados eleitos Presidente do Conselho Intermunicipal (CI) - Presidente da 

Câmara Municipal da Figueira da Foz, Vice-Presidentes do CI da CIM Região de Coimbra 

– Presidentes das Câmaras Municipais de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra. 

2. Deliberar sobre a existência e o número de secretários intermunicipais, no limite máximo de 

dois, e se os mesmos são remunerados, nos termos da al. o) do n.º 1 do Art.º 90 do Anexo I da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. 

O Presidente do CI agradeceu, em seu nome, o voto de confiança nele depositado, manifestou 

agrado na continuação no desempenho das funções apesar de reconhecer algumas limitações 

devido à acumulação de funções enquanto Presidente da Câmara Municipal da Figueira da 

Foz.  

Salientou que esta CIM se encontra numa fase intensa de execução do Pacto, agravada com a 

catástrofe que assolou a Região, propôs que fosse deliberada a existência de um Secretário 

Executivo Intermunicipal deixando a prorrogativa da existência de dois secretários executivos 

para posterior discussão caso se verifique essa necessidade. De seguida propôs o nosso de 
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Jorge Miguel Marques de Brito, para Primeiro-Secretário Executivo Intermunicipal dizendo que 

este tem desempenhado de “uma forma exemplar e ímpar estas funções, perfeito conhecedor 

do território e com uma relação institucional, amistosa e colaboradora com todos os 

municípios”. 

Interveio o Vice-Presidente do CI, José Carlos Alexandrino, agradecendo a confiança nele 

depositada, saudou a presença dos novos eleitos dos municípios de Arganil e Cantanhede, 

desejando-lhe um bom mandato. De igual forma deixou uma palavra de apreço ao Presidente 

cessante da Câmara Municipal de Arganil, Ricardo Pereira Alves e subscreveu a proposta 

agora apresentada.  

Por último dirigiu-se ao recém-eleito Vice-Presidente do CI, José Brito, que considerou uma 

mais-valia para este órgão, por todo o trabalho desenvolvido e pela componente humana e por 

fim mostrou-se orgulhoso com a possibilidade de se manter em funções na ANMP o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra considerando esta nomeação importante para a 

Região de Coimbra. 

Interveio o Vice-Presidente do CI, José Brito, agradecendo a confiança, subscreveu as 

palavras dos seus homólogos de Figueira da Foz e Oliveira do Hospital e informou que irá fazer 

tudo o que está ao seu alcance para corresponder às expetativas e para isso conta com o 

apoio de todos. 

O CI, deliberou aprovar por unanimidade, a existência de um Secretário Executivo 

Intermunicipal remunerado nos termos da Lei. 

3. Aprovação, nos termos do n.º 1, do Art.º 94.º, do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

da lista ordenada dos candidatos a membros do secretariado executivo intermunicipal. 

O Presidente da Câmara Municipal de Coimbra informou que face à votação nominal a mesma 

deve ser feita por escrutínio secreto. 

Concluída a votação por escrutínio secreto, apuraram-se os seguintes resultados: 

dezanove votos SIM, zero votos NÃO e zero votos brancos/nulos. O CI deliberou, por 

unanimidade, aprovar a escolha e indicação à Assembleia Intermunicipal de Jorge 

Miguel Marques de Brito para Primeiro-Secretário Executivo Intermunicipal da CIM 

Região de Coimbra. 

4. Fixação dos dias, horas e locais, para a realização das reuniões do Conselho Intermunicipal, 

nos termos do n.º 5, do Art.º 89.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação. 
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O Presidente da Câmara Municipal de Coimbra colocou a questão da hora e local das reuniões 

do CI à consideração dos presentes apelando ao consenso. 

Após algumas trocas de impressões o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra colocou à 

votação a proposta de que as reuniões do CI continuem a ser realizadas na primeira quinta-

feira de cada mês, pelas 15h00, com a periodicidade imposta pela lei. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a realização das reuniões do CI na primeira 

quinta-feira de cada mês pelas 15h00. 

____________________________________________________________________________ 

Sendo doze horas e cinquenta minutos o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

declarou encerrada a presente reunião. 

De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada 

pelo Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e pela Assistente Técnica, Gisela Parreiral, 

que secretariou a reunião. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

 

____________________________________ 

(Manuel Augusto Soares Machado) 

 

 

A Assistente Técnica que secretariou a reunião 

 

____________________________________ 

(Gisela Parreiral) 


