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Ata n.º 43 

Reunião do Conselho Intermunicipal 

da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

(Extraordinária) 

 

No dia 17 de novembro de 2020, pelas 17h00, na sede desta CIM RC (Sala 9) reuniu o Conselho 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra devidamente convocado pelo 

Presidente do Conselho Intermunicipal, José Carlos Alexandrino Mendes, ao abrigo da alínea c) 

do artigo 92.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

Ponto Único 

Apreciação e votação da lista ordenada dos candidatos a membros do Secretariado Executivo 

Intermunicipal 

____________________________________________________________________________ 

À hora anunciada na convocatória, o Presidente do Conselho Intermunicipal, José Carlos 

Alexandrino Mendes, deu início à reunião, após a verificação de existência do quórum necessário. 

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

participaram na reunião: 

Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Carreira Fonseca Costa; 

Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes 

de Oliveira; 

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Augusto Soares Machado; 

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

Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Ângelo Ferreira Monteiro; 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Góis, Mário Barata Garcia; 

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; 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, José Jacírio Teixeira Veríssimo; 

Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, José Júlio Norte; 

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. 
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Ponto Único 

Apreciação e votação da lista ordenada dos candidatos a membros do Secretariado 

Executivo Intermunicipal 

O Presidente do CI agradeceu a presença de todos, houve um período de discussão dedicado à 

situação pandémica, à aplicabilidade das medidas operacionais de resposta à pandemia, seus 

condicionalismos e o tratamento de dados a disponibilizar publicamente de acordo com a 

divulgação da DGS. 

De seguida procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, do único nome apresentado,  

Decorrido o ato eleitoral foi apurado o seguinte resultado: 4 votos a favor, 3 votos brancos e 12 

votos contra. 

O Presidente do CI entende que para a CIM RC funcionar em pleno deverá ser encontrada uma 

pessoa, um candidato, com o perfil adequado às funções de Secretário Executivo Intermunicipal e 

por essa razão propõe que na próxima reunião do CI a direção apresente uma proposta. 

Denuncia algum cansaço devido à distância que tem de percorrer semanalmente a fim de apoiar a 

atividade da CIM RC tentando conciliar com as funções de Presidente no seu município.  

A reunião prosseguiu com intervenções por parte dos Srs Presidentes tendo alguns manifestado a 

sua insatisfação pelo modo como foi conduzido este processo, foram tomadas em boa nota as 

posições assumidas por cada um, foram feitos os esclarecimentos devidos, mas de um modo 

geral deram o seu apoio e confiança à direção da CIM para que continue na defesa dos interesse 

da Região e neste caso concreto para encontrar uma solução. 

Atendendo à situação, a direção da CIM ficou mandatada para apresentar nova proposta 

que será analisada e votada em reunião do CI em momento oportuno. 

____________________________________________________________________________ 

Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente do CI propôs aos presentes que a ata e as 

deliberações desta reunião sejam aprovadas em minuta para que tenham a eficácia devida.  

E não havendo mais nada a tratar, deu por encerrados os trabalhos eram dezanove horas. 

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

pelo Presidente do CI, José Carlos Alexandrino Mendes e pela Assistente Técnica, Gisela 

Parreiral, que secretariou a reunião. 

 

O Presidente do Conselho Intermunicipal 

 

____________________________________ 

(José Carlos Alexandrino Mendes) 

 

A Assistente Técnica que secretariou a reunião 

 

____________________________________ 

(Gisela Parreiral) 


