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ATA N.º 04/2021 

Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas e trinta minutos, 

decorreu, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, em Vila Flor, a reunião ordinária 

do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, 

constituído pelos Presidentes das Câmaras Municipais de cada um dos Municípios integrantes, 

conforme refere o artigo n.º 14 dos Estatutos, com a presença de:  .............................................  

 

PRESIDENTE  Artur Manuel Rodrigues Nunes Miranda do Douro 

VICE-

PRESIDENTES 

Benjamim do Nascimento Pereira Rodrigues Macedo de 

Cavaleiros 

MEMBROS Eduardo Manuel Dobrões Tavares Alfândega da Fé 

 Hernâni Dinis Venâncio Dias Bragança 

  Francisco José Mateus Albuquerque 

Guimarães 

Mogadouro 

 Fernando Francisco Teixeira de Barros Vila Flor 

 António Jorge Fidalgo Martins Vimioso 

 Luís dos Santos Fernandes Vinhais  
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SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL:  Secretários: Rui Afonso Cepeda Caseiro, Manuel 

António Alves Miranda.  ..................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

FALTAS E SUBSTITUIÇÕES:  A Presidente da Câmara Municipal de Mirandela e Vice-presidente 

do Conselho Intermunicipal, Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues, fez-se pelo Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, Orlando Ferreira Pires.  ......................................  

 .........................................................................................................................................................  

O Presidente do Conselho Intermunicipal deu início à reunião lendo a ordem de trabalhos 

seguinte, que colocou à consideração dos presentes, a qual foi aprovada por 

unanimidade…………………………………………………………………………………...………….…...........…… 

1. Período antes da ordem do dia.  ................................................................................................  

1.1. Barragens. Ponto situação .......................................................................................................  

1.2. Candidaturas PAPN – Ponto de situação.  ................................................................................  

1.3. Distribuição de energia em Média/Baixa Tensão – Ponto de situação.  ..................................  

1.4. Centenário Engº. Camilo Mendonça ........................................................................................  

2. Período da ordem do dia.  ..........................................................................................................  

2.1. Aprovação da ata da reunião anterior.  ...................................................................................  

2.2. Informação sobre a atividade e a situação financeira da CIM-TTM.  .......................................  

2.3 Reprogramação do PO Norte 2021.  .........................................................................................  

2.4. Plano Intermunicipal do regadio. Estratégia.  ..........................................................................  

2.5. Tratamento das doenças dos castanheiros (Dictis) IPB (CM Vinhais).  ....................................  
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2.6. Descentralização de competências no âmbito da Ação Social (CM Vinhais).  .........................  

2.7. Operacionalização da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) - Terras de Trás-

os-Montes. Indicação de Representante.  ......................................................................................  

2.8. Informação da Execução do Programa PART 2020 e do PROTransP 2020.  ............................  

2.9. Dotação do Programa PART 2021 (246 536,00€) e Plano de Aplicação.  ................................  

2.10. Dotação do Programa PROTransP 2021 (262 496,33€) e Plano de Aplicação.  .....................  

2.11. Ligação Agrochão/Vinhais/Murçós/Macedo de Cavaleiros (CM Vinhais).  ............................  

2.12. ICNF - Casa Florestal da Pombeira.  .......................................................................................  

2.13. Conselho Estação Náutica de Macedo de Cavaleiros. Carta de compromisso.  ....................  

2.14. Avaliação de Riscos Associados às Alterações Climáticas e Produção de Cartografia 

Intermunicipal – Apresentação de Estudo Final pela Hidurbe.  ......................................................  

2.15. Implementação do Sistema de Transportes incluindo a vertente a pedido, Cálculo de 

Compensações e enquadramento jurídico do Sistema. Abertura de Procedimento por Consulta 

Prévia.  .............................................................................................................................................  

2.16. CIDN TTM Festival de Turismo de Natureza - NORCHA Adventure Race nas Terras de Trás-

os-Montes -  Abertura de procedimento.  ......................................................................................  

2.17. DISCOVER DUERO DOURO - “Definição de produtos transfronteiriços representativos da 

proposta de valor do destino Duero-Douro"- Abertura de procedimento.  ...................................  

2.18. Projeto Apoio Técnico à Elaboração e Monotorização da Execução e avaliação dos Planos 

para a Igualdade - “Diagnóstico, elaboração, implementação e divulgação dos Planos para a 

igualdade” - Abertura de procedimento.  .......................................................................................  
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2.19. Coordenação executiva e conteúdos artísticos do ciclo de concertos, no âmbito do projeto 

“festival património improvável” Abertura de procedimento.  ......................................................  

2.20. Comunicação, identidade e assessoria de imprensa no âmbito do projeto “Festival 

Património Improvável” -  Abertura de procedimento  ..................................................................  

2.21. Aquisição de Equipamento de Armazenamento de Dados Centralizado – Abertura de 

Procedimento / Consulta Prévia.  ...................................................................................................  

2.22. Aquisição de serviço de Manutenção de Aplicações Wiremaze CityFy Platform - Abertura 

de Procedimento / Ajuste Direto ....................................................................................................  

2.23. Smart Region - Aquisição de Diagnóstico de Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de 

Vida em Trás-os-Montes – Abertura de Procedimento /Concurso Público ....................................  

2.24. Abertura de Concurso para admissão de 3 Técnicos Superiores. Para conhecimento.  ........  

2.25. Apresentação BRIGHTCITY (NOS/SONAE/SMARTMOTION).  .................................................  

2.26. Despachos do Presidente para ratificação:  ...........................................................................  

- Projeto decisão - “Elaboração de uma análise da situação atual do binómio oferta-procura 

turística do destino Duero-Douro"   ................................................................................................  

- Projeto decisão - Projeto Cultura para todos “criação, implementação e coordenação de 

oficinas culturais”.  ..........................................................................................................................  

- Procedimento Concursal ao abrigo de Estágios PEPAL – Aviso nº 01/2020, ref. B – Homologação 

da lista unitária de ordenação final.  ...............................................................................................  

- Procedimento Concursal ao abrigo de Estágios PEPAL – Aviso nº 01/2020, ref. A – Homologação 

da lista unitária de ordenação final.  ...............................................................................................  
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2.27. Formação para a Modernização e Capacitação da Administração Local das Terras de Trás-

os-Montes - Projeto Decisão.  .........................................................................................................  

2.28. decisão de contratar, decisão de escolha de procedimento, decisão da aprovação das peças 

procedimentais do concurso público para a Concessão de Serviço Público de Transporte 

Rodoviário de Passageiros na CIM-TTM e outras decisões relacionadas.  .....................................  

3. Outros Assuntos.  .......................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  ........................................................................................  

1.1. BARRAGENS. PONTO SITUAÇÃO .............................................................................................  

O Presidente do Conselho Intermunicipal começou por dar nota de que está previsto para o 

início do mês de maio a apresentação pública dos resultados do trabalho desenvolvido pelos 

grupos de trabalho constituídos no âmbito do processo de venda das Barragens situadas na 

bacia hidrográfica do Douro.  ..........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: O Conselho Intermunicipal tomou conhecimento.  ...............................................  

 .........................................................................................................................................................  

1.2. CANDIDATURAS PAPN – PONTO DE SITUAÇÃO.  ...................................................................  

O primeiro secretário informou de que no que concerne ao Programa de Apoio à Produção 

Nacional foram apresentadas cento e trinta e nove candidaturas, num valor de investimento 

total de 17.967.764,75€(dezassete milhões, novecentos e sessenta e sete mil  e setecentos e 

setenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimo), correspondendo a 9.005.146,35€ (nove 

milhões cinquenta e cinco mil e cento e quarenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos) de 

investimento FEDER, sendo que a dotação do Aviso da Comunidade Intermunicipal das Terras 
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de Trás-os-Montes é de, como é do conhecimento de todos, 3.718.762,00€ (três milhões 

setecentos e dezoito mil e setecentos e sessenta e dois euros). ...................................................  

DELIBERAÇÃO: O Conselho Intermunicipal tomou conhecimento.  ...............................................  

 .........................................................................................................................................................  

1.3. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM MÉDIA/BAIXA TENSÃO – PONTO DE SITUAÇÃO.  ..............  

O Primeiro Secretário apresentou ao Conselho intermunicipal o ponto de situação sobre 

concessões de distribuição de eletricidade em baixa tensão. Disse que apesar da Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) ter desenvolvido os estudos necessários e proposto 

uma delimitação territorial para as concessões, o processo parou e os prazos estão largamente 

ultrapassado. Atendo a tal disse que os Municípios se encontram numa situação muito 

complicada já que os contratos atuais cessam a curto prazo, ressalvando que na área das Terras 

de Trás-os-Montes cessam todos em dois mil e vinte e um, não existindo qualquer informação 

sobre o processo, sobre o que acontecerá nos próximos meses e o sobre o que devem e podem 

ou não fazer. Referiu ainda que de acordo com as informações da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses:  o Grupo de Trabalho ainda não concluiu as peças procedimentais; há 

um conjunto de definições que estarão ainda pendentes de alterações legislativas; 

eventualmente poderá sair legislação que permitirá prorrogar os contratos existentes, existindo 

indefinições no que concerne ao período de prorrogação e condições financeiras.  ....................  

DELIBERAÇÃO: o Conselho intermunicipal tomou conhecimento.  ...............................................  

 .........................................................................................................................................................  

1.4. CENTENÁRIO ENGº. CAMILO MENDONÇA..............................................................................  

O Primeiro secretário informou de que já existia indicação da disponibilidade do Presidente da 

República para estar presente nas comemorações, mas condicionando a data ao dia nove de 
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julho, explicou que tal irá implicar a realização de ajustes ao programa previamente 

estabelecido.  ..................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: O Conselho Intermunicipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

que o programa do dia nove de julho deveria abranger os concelhos com maior relação ao Eng.º 

Camilo de Mendonça: Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor. ................  

 .........................................................................................................................................................  

1.5. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO RISCO DE INFEÇÃO POR COVID19 ......................................  

O Presidente da Câmara Municipal de Vimioso manifestou a sua preocupação no que concerne 

aos critérios definidos para definição do risco por infeção por COVID19, defendendo que a 

avaliação devia ser calculada com base territorial e não por concelho. ........................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

solicitar ao governo a revisão da fórmula de cálculo destes critério, propondo que esta seja 

realizada tendo em conta o número de habitantes das CIM´s ou áreas Metropolitanas e não por 

concelho.  ........................................................................................................................................  

Mais foi deliberado, por unanimidade, que desta deliberação fosse dada nota à Comunicação 

Social.  .............................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.PERÍODO DA ORDEM DO DIA  .....................................................................................................  

2.1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. …………………………….……………………….…………. 

Foi presente para aprovação a ata da reunião anterior, de dez de março dois mil e vinte e um, a 

qual foi previamente distribuída a todos os membros.  .................................................................  
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DELIBERAÇÃO: O Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, aprovar a referida ata. 

.…..............…………………………………………………………………………………………………………..…………….………. 

2.2. INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES E FINANCEIRA DA CIM-TTM  ..........................................  

O Primeiro Secretário deu conta das atividades desenvolvidas entre oito de março e nove de 

abril de dois mil e vinte e um. Para além dos trabalhos inerentes ao normal funcionamento da 

Comunidade e concretização das diretrizes do Conselho Intermunicipal, destacou, as seguintes 

atividades:  ......................................................................................................................................  

- Reuniões no dia 16 de março do Presidente do Conselho Intermunicipal com a Ministra da 

Coesão Territorial e Secretária de Estado da Valorização do Interior sobre as ligações 

fronteiriças.  ....................................................................................................................................  

- Reunião no dia 25 de março do Grupo de Trabalho liderado pelo Chefe de Gabinete do 

Secretário de Estado da Educação sobre a organização da Formação profissional.  .....................  

- Participação no dia 25 de março no Webinar sobre “O poder da Marca Terras de Trás-os-

Montes” organizado pelo município de Mogadouro no âmbito do Programa das Amendoeiras 

em flor.  ...........................................................................................................................................  

- Participação na Reunião Extraordinária da Assembleia Intermunicipal da CIM-TTM realizada no 

dia 26 de março relacionada com o Concurso Público Internacional do Transporte Público de 

Passageiros.  ....................................................................................................................................  

- Reunião no dia 29 de março promovida pelo Secretário de Estado da educação com a 

participação de todas as Entidades Intermunicipais do País para análise das regras da Oferta 

Formativa das escolas.  ...................................................................................................................  

- Reunião do Conselho regional do Norte no dia 30 de março de 2021.  .......................................  
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- Reunião no dia 7 de abril com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) para 

esclarecimentos sobre os Candidaturas/Planos da Igualdade.  ......................................................  

- Participação na sessão de abertura da Feira das Profissões, realizada no dia 8 de abril, 

promovida pelo município de Miranda do Douro organizada pela Equipa multidisciplinar do 

PIICIE em colaboração com o Agrupamento de Escolas.  ...............................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Foram também presentes, as listagens da situação financeira, dos pagamentos efetuados entre 

a última reunião e o dia hoje no valor de 612,07€ (seiscentos e doze euros e sete cêntimos) e a 

relação dos pagamentos a efetuar no valor de 390 344,61€ (trezentos e noventa mil, trezentos 

e quarenta e quatro euros e sessenta e uns cêntimos).  ................................................................  

DELIBERAÇÃO: O Conselho Intermunicipal tomou conhecimento, ratificou os pagamentos 

efetuados, assim como deliberou, por unanimidade, autorizar os pagamentos a efetuar. A 

listagem dos pagamentos efetuados e a relação dos pagamentos a autorizar ficam arquivados 

na pasta anexa à pasta das Atas.  ....................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.3. REPROGRAMAÇÃO DO PO NORTE 2021.  ...............................................................................  

O Primeiro Secretário informou que de acordo com a informação transmitida pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte a Comunidade Intermunicipal das Terras de 

Trás-os-Montes, no âmbito do exercício de reprogramação do Programa Operacional do Norte 

2020, ainda dispõe de um saldo FSE na Prioridade de Investimento 9.1- Contratos de Emprego e 

Inserção (CEI e CEI+) de 1.034.108,87 (um milhão trinta e quatro mil cento e oitenta e sete euros 

e oitenta e sete cêntimos), sendo necessário definir que projetos, em cursos ou programados, 

podem ser reforçados até ao limite do referido montante.  ..........................................................  
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DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

alocar o total da verba sobrante da PI 9.1 - Contratos de Emprego e Inserção (CEI e CEI+): no 

montante de acima referido (dotação anualizada para 2021) ao Programa de Apoio à Produção 

Nacional (PAPN) na PI 8.3 Viveiros de empresas.  ..........................................................................  

Mais deliberou, por unanimidade, que desta decisão fosse dado conhecimento à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.  ...................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.4. PLANO INTERMUNICIPAL DO REGADIO. ESTRATÉGIA.  .........................................................  

Foi abordada a importância do regadio para o território e a imprescindibilidade de realizar a um 

estudo que contemple as necessidades do território nesta área.  .................................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

iniciar os procedimentos necessários para a elaboração do referido estudo e consequentemente 

do Plano Estratégico do Regadia nas Terras de Trás-os-Montes.  ..................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.5. TRATAMENTO DAS DOENÇAS DOS CASTANHEIROS (DICTIS) IPB (CM VINHAIS).  ................  

Por solicitação do município de vinhais foi agendado o tema tendo em conta que foram 

aprovadas candidaturas a fundos comunitários para apoiar o combate às doenças que mais 

atacam o castanheiro, nomeadamente a vespa da galha, a tinta e o cancro, nomeadamente nos 

concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vimioso e Vinhas.  

Neste sentido, foi proposta a concertação de posições com o objetivo de permitir uma gestão 

mais eficaz deste combate, nomeadamente no que diz respeito aos custos associados à 

aquisição e aplicação do produto DICTIS.  ......................................................................................  
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DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

agendar uma reunião de trabalho com o Instituto Politécnico de Bragança com o objetivo de 

conhecer a capacidade e possível envolvimento do Instituto Politécnico de Bragança no 

tratamento do cancro do castanheiro com o uso do produto Dictis.  ............................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.6. DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL (CM VINHAIS).  ....  

Por solicitação da Câmara de Vinhais foi agendado este ponto com o objetivo de avaliar a posição 

dos restantes municípios relativamente a esta temática, propondo uma posição conjunta no que 

concerne à prorrogação do prazo para comunicação da deliberação das Assembleias Municipais.    

DELIBERAÇÃO: Tendo em conta os condicionalismos que a pandemia da COVID19 impôs ao 

normal funcionamento dos municípios, acrescendo a tal o facto de que a transferência de 

competências na ação social para as autarquias locais e entidades intermunicipais (DL/20 de 12 

de agosto) é matéria sensível e que carece de uma avaliação profunda e atempada pelas 

implicações que acarreta na estrutura organizacional e financeira das autarquias locais, o 

Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, solicitar às entidades competentes a 

prorrogação do prazo de pronúncia até ao dia trinta de junho de dois mil e vinte e um.  ............  

 .........................................................................................................................................................  

2.7. OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA COLABORATIVA DE GESTÃO TERRITORIAL (PCGT) 

- TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE.  ............................................  

O Primeiro Secretário deu nota da Comunicação recebida da Direção-Geral do Território relativa 

ao assunto suprarreferido, dizendo ser necessário nomear o administrador da Comunidade 

Intermunicipal das Terras-de-Trás-os-Montes na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial 

(PCGT).  ............................................................................................................................................  
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DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

nomear o Secretário Intermunicipal, Engenheiro Manuel Miranda, enquanto administrador 

desta Comunidade na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT).  .............................  

Mais foi deliberado, por unanimidade, que desta nomeação se dessa nota à Direção-Geral do 

Território, de acordo com o solicitado na comunicação.  ...............................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.8. INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PART 2020 E DO PROTRANSP 2020.  ..........  

Foram presentes informações relativas à execução do Programa PART e do Programa 

PRTOTRANSP em dois mil e vinte, onde se dá conta que a Comunidade Intermunicipal das Terras 

de Trás-os-Montes, aplicou 100% das verbas que lhe foram atribuídas no âmbito do Programa 

PART 2020 e que o Programa PROTRANSP conheceu uma execução de 94 %. .............................  

DELIBERAÇÃO: O Conselho Intermunicipal tomou conhecimento.  ...............................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.9. DOTAÇÃO DO PROGRAMA PART 2021 (246 536,00€) E PLANO DE APLICAÇÃO.  .................  

Foi presente informação relativa ao assunto suprarreferido, na qual se propõe que o montante 

do Programa PART atribuído ao território, 246.536,00€ (duzentos e quarenta e seis mil 

quinhentos e trinta seis mil euros) seja repartido da seguinte forma:  ..........................................  

1- Redução Tarifária com 25% de desconto em títulos de transporte -------------------133.441,00€ 

2- Aumento da oferta e extensão da rede -------------------------------------------------------- 42 400,00€ 

3- Financiamento da Atribuição de compensações aos operadores por obrigações de serviço 

público ------------------------------------------------------------------------------------------------ 120 000,00€ ..  
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DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a repartição de verbas do Programa PART nos termos propostos na informação 

presente.  ........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.10. DOTAÇÃO DO PROGRAMA PROTRANSP 2021 (262 496,33€) E PLANO DE APLICAÇÃO.  ....  

Foi presente informação relativa ao assunto suprarreferido onde se propõe, para o ano de dois 

mil e vinte e um a continuidade da aplicação das medidas de aplicação do programa 

PROTRANSP, cujo valor atribuído à Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes é 

de 262.496,00€ (duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e seis euro).   ..............  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a continuidade da aplicação das medidas do Programa PROTRANSP, nos termos da 

informação presente.  .....................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................  

2.11. LIGAÇÃO AGROCHÃO/VINHAIS/MURÇÓS/MACEDO DE CAVALEIROS (CM VINHAIS).  ......  

Por solicitação da Câmara Municipal de Vinhais foi agendado o ponto suprarreferido, com o 

objetivo de alertar para a necessidade de, futuramente, incluir a ligação ente Agrochão-Vinhais-

Murçós-Macedo de Cavaleiros.  ......................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: O Conselho Intermunicipal tomou conhecimento.  ...............................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.12. ICNF - CASA FLORESTAL DA POMBEIRA.  ..............................................................................  

Foi presente comunicação do ICNF a solicitar pronúncia da Comunidade Intermunicipal das 

Terras de Trás-os-Montes relativa ao processo de cedência da Casa Florestal da Pombeira.  ......  
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DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

comunicar ao ICNF que não tinha interesse na cedência do referido imóvel.  ..............................  

 .........................................................................................................................................................  

2.13. CONSELHO ESTAÇÃO NÁUTICA DE MACEDO DE CAVALEIROS. CARTA DE COMPROMISSO.  

Foi presente proposta da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros convidando a Comunidade 

Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes a integrar o Conselho da Estação Náutica de 

Macedo de Cavaleiros. Para tal, explicou o Primeiro Secretário, será necessário subscrever a 

Carta de Compromisso Presente.  ...................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão o conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a adesão ao Conselho da Estação Náutica de Macedo de Cavaleiros.  

Mais deliberou, por unanimidade, conferir poderes ao Presidente do Conselho Intermunicipal 

para assinar a carta de compromisso. ............................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.14. AVALIAÇÃO DE RISCOS ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E PRODUÇÃO DE 

CARTOGRAFIA INTERMUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE ESTUDO FINAL PELA HIDURBE.  ...........  

Estiveram presentes os técnicos da Hidurbe para apresentação do estudo final relativo ao 

procedimento suprarreferido.  .......................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão o Conselho intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o suprarreferido estudo, comprometendo-se a empresa a complementá-lo com a 

análise e interligação à problemática da desertificação a que está sujeita grande parte do 

território, especialmente a zona do Planalto Mirandês. ................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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2.15. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES INCLUINDO A VERTENTE A PEDIDO, 

CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES E ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO SISTEMA. ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA.  ...................................................................................  

Foi presente informação relativa à abertura do procedimento suprarreferido, bem como as 

peças do procedimento (Convite e Caderno de Encargos).  ...........................................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a abertura do procedimento nos termos da informação presente, bem como as peças 

do procedimento presentes.  ..........................................................................................................  

Mais deliberou, por unanimidade, conferir poderes ao Presidente do Conselho Intermunicipal 

para adjudicar e demais trâmites inerentes à prossecução do procedimento. .............................  

 .........................................................................................................................................................  

2.16. CIDN TTM FESTIVAL DE TURISMO DE NATUREZA - NORCHA ADVENTURE RACE NAS 

TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES -  ABERTURA DE PROCEDIMENTO.  ..............................................  

Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos.  ............................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.17. DISCOVER DUERO DOURO - “DEFINIÇÃO DE PRODUTOS TRANSFRONTEIRIÇOS 

REPRESENTATIVOS DA PROPOSTA DE VALOR DO DESTINO DUERO-DOURO"- ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO.  ...........................................................................................................................  

Foi presente informação relativa à abertura do procedimento suprarreferido, bem como as 

respetivas peças do procedimento (Caderno de Encargos e Convite).  ..........................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a abertura do procedimento suprarreferido nos termos da informação presente, bem 

como as peças do procedimento (Convite e Caderno de Encargos), presentes.  ...........................  
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Mais deliberou, por unanimidade, conferir poderes ao Presidente do Conselho Intermunicipal 

para adjudicar e demais trâmites inerentes à prossecução do procedimento. .............................  

 .........................................................................................................................................................  

2.18. PROJETO APOIO TÉCNICO À ELABORAÇÃO E MONOTORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E 

AVALIAÇÃO DOS PLANOS PARA A IGUALDADE - “DIAGNÓSTICO, ELABORAÇÃO, 

IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PLANOS PARA A IGUALDADE” - ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO.  ...........................................................................................................................  

Foi presente informação relativa à abertura do procedimento suprarreferido, bem como as 

respetivas peças do procedimento (Caderno de Encargos e Convite).  ..........................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a abertura do procedimento suprarreferido nos termos da informação presente, bem 

como as peças do procedimento (Convite e Caderno de Encargos), presentes.  ...........................  

 .........................................................................................................................................................  

2.19. COORDENAÇÃO EXECUTIVA E CONTEÚDOS ARTÍSTICOS DO CICLO DE CONCERTOS, NO 

ÂMBITO DO PROJETO “FESTIVAL PATRIMÓNIO IMPROVÁVEL” ABERTURA DE PROCEDIMENTO.  

Foi presente informação relativa à abertura do procedimento suprarreferido, bem como as 

respetivas peças do procedimento (Caderno de Encargos e Convite).  ..........................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a abertura do procedimento suprarreferido nos termos da informação presente, bem 

como as peças do procedimento (Convite e Caderno de Encargos), presentes.  ...........................  

 .........................................................................................................................................................  

2.20. COMUNICAÇÃO, IDENTIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA NO ÂMBITO DO PROJETO 

“FESTIVAL PATRIMÓNIO IMPROVÁVEL” -  ABERTURA DE PROCEDIMENTO  ...............................  
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Foi presente informação relativa à abertura do procedimento suprarreferido, bem como as 

respetivas peças do procedimento (Caderno de Encargos e Convite).  ..........................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a abertura do procedimento suprarreferido nos termos da informação presente, bem 

como as peças do procedimento (Convite e Caderno de Encargos), presentes.  ...........................  

Mais deliberou, por unanimidade, conferir poderes ao Presidente do Conselho Intermunicipal 

para adjudicar e demais trâmites inerentes à prossecução do procedimento. .............................  

 .........................................................................................................................................................  

2.21. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CENTRALIZADO – 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO / CONSULTA PRÉVIA. .................................................................  

Foi presente informação relativa à abertura do procedimento suprarreferido, bem como as 

respetivas peças do procedimento (Convite e Caderno de Encargos).  ..........................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a abertura do procedimento suprarreferido nos termos da informação presente, bem 

como as peças do procedimento (Convite e Caderno de Encargos), presentes.  ...........................  

 .........................................................................................................................................................  

2.22. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APLICAÇÕES WIREMAZE CITYFY 

PLATFORM - ABERTURA DE PROCEDIMENTO / AJUSTE DIRETO...................................................  

Foi presente informação relativa à abertura do procedimento suprarreferido, bem como as 

respetivas peças do procedimento (Caderno de Encargos e Convite).  ..........................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a abertura do procedimento suprarreferido nos termos da informação presente, bem 

como as peças do procedimento (Convite e Caderno de Encargos, presentes.  ............................  
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Mais deliberou, por unanimidade, conferir poderes ao Presidente do Conselho Intermunicipal 

para adjudicar e demais trâmites inerentes à prossecução do procedimento. .............................  

 .........................................................................................................................................................  

2.23. SMART REGION - AQUISIÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 

QUALIDADE DE VIDA EM TRÁS-OS-MONTES – ABERTURA DE PROCEDIMENTO /CONCURSO 

PÚBLICO ..........................................................................................................................................  

Foi presente informação relativa à abertura do procedimento suprarreferido, bem como as 

respetivas peças do procedimento (Caderno de Encargos e Convite).  ..........................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão, o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a abertura do procedimento suprarreferido nos termos da informação presente, bem 

como as peças do procedimento (Convite e Caderno de Encargos), presentes.  ...........................  

 .........................................................................................................................................................  

2.24. ABERTURA DE CONCURSO PARA ADMISSÃO DE 3 TÉCNICOS SUPERIORES. PARA 

CONHECIMENTO.  ...........................................................................................................................  

Foi presente para conhecimento informação relativa à abertura de procedimentos concursais 

para admissão de três Técnicos Superiores para a Comunidade Intermunicipal das Terras de 

Trás-os-Montes.  .............................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: O Conselho Intermunicipal tomou conhecimento.  ...............................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.25. APRESENTAÇÃO BRIGHTCITY (NOS/SONAE/SMARTMOTION).  ..........................................  
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Estiveram presentes Pedro Costa Lima, César Guimarães e Miguel januário que efetuaram a 

apresentação do projeto Brightcity, assente no conceito de iluminação pública inteligente, da 

rede NB-IoT (internet das coisas).  ..................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: O Conselho Intermunicipal tomou conhecimento.  ...............................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.26. DESPACHOS DO PRESIDENTE PARA RATIFICAÇÃO:  .........................................................  

- Projeto decisão - “Elaboração de uma análise da situação atual do binómio oferta-procura 

turística do destino Duero-Douro"   ..............................................................................................  

Despacho de vinte e nove de março de dois mil e vinte e um que aprova o projeto de decisão, 

relativo ao procedimento suprarreferido, que conclui pela adjudicação à GalixiPotencial, Lda 

pelo valor de 7.225,00€ (sete mil duzentos e vinte e cinco euros) acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor.  .........................................................................................................................................  

- Projeto decisão - Projeto Cultura para todos “criação, implementação e coordenação de 

oficinas culturais”.  .........................................................................................................................  

Despacho de oito de abril de dois mil e vinte e um que aprova o projeto de decisão, relativo ao 

procedimento suprarreferido, que conclui pela adjudicação à Partnia Unipessoal Lda, pelo valor 

de 18.500,02€ (dezoito mil e quinhentos euros e dois cêntimos), acrescidos de IVA á taxa legal 

em vigor.  .........................................................................................................................................  

- Procedimento Concursal ao abrigo de Estágios PEPAL – Aviso nº 01/2020, ref. B – 

Homologação da lista unitária de ordenação final. ......................................................................  

Despacho de treze de março de dois mil e vinte e um relativo à Homologação da lista unitária 

de ordenação final Procedimento Concursal ao abrigo de Estágios PEPAL – Aviso nº 01/2020, ref. 

B.  .....................................................................................................................................................  
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- Procedimento Concursal ao abrigo de Estágios PEPAL – Aviso nº 01/2020, ref. A – 

Homologação da lista unitária de ordenação final. ......................................................................  

Despacho de treze de março de dois mil e vinte e um relativo à Homologação da lista unitária 

de ordenação final Procedimento Concursal ao abrigo de Estágios PEPAL – Aviso nº 01/2020, ref. 

A.  ....................................................................................................................................................  

2.27. Formação para a Modernização e Capacitação da Administração Local das Terras de Trás-

os-Montes - Projeto Decisão.  ........................................................................................................  

Foi presente informação sobre o projeto de decisão relativo ao procedimento suprarreferido 

que conclui pela adjudicação à PENHAS Consultoria e Eventos Lda, pelo valor de 191.400,00 € 

(cento e noventa e um mil e quatrocentos euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, bem 

como a minuta do contrato. ...........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão o Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o projeto de decisão presente, bem como a minuta do contrato.  ...................................  

Mais deliberou, por unanimidade, conferir poderes ao Presidente do Conselho Intermunicipal 

para outorgar o contrato. ...............................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

2.28. DECISÃO DE CONTRATAR, DECISÃO DE ESCOLHA DE PROCEDIMENTO, DECISÃO DA 

APROVAÇÃO DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NA CIM-TTM E OUTRAS 

DECISÕES RELACIONADAS.  ............................................................................................................  

Foi presente informação relativa ao assunto suprarreferido, bem como as respetivas peças do 

procedimento (Convite e Caderno de Encargos) e a minuta do anúncio do Concurso Público.   ..  
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DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão o Conselho intermunicipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a contratação em causa, nos termos da informação presente, bem como as peças do 

procedimento (Convite e Caderno de Encargos) e minuta do anúncio do Concurso Público l 

presentes.  .......................................................................................................................................  

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a designação do júri do procedimento e do gestor do 

contrato propostos na informação presente e submeter as peças do procedimento aprovadas à 

apreciação prévia vinculativa da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, nos termos e para 

efeitos da alínea b) do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 78/2014, de 14 de maio.  .............  

 .........................................................................................................................................................  

3.OUTROS ASSUNTOS ………………………………………………………………………..…………......…………………… 

Não houve lugar a outros assuntos.  ...............................................................................................  

4 - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA ...........................................................................................  

Foi posta à consideração dos membros do Conselho Intermunicipal (CI) a Minuta da presente 

Ata para se poderem pronunciar sobre a mesma.  .........................................................................  

DELIBERAÇÃO: O Conselho Intermunicipal deliberou, por unanimidade, aprovar em Minuta a 

presente Ata, que será assinada pelo Presidente do Conselho Intermunicipal, que presidiu a 

presente reunião, e por mim, Rui Afonso Cepeda Caseiro, Primeiro Secretário, que a elaborei.  

   

 

Artur Manuel Rodrigues Nunes  Rui Afonso Cepeda Caseiro 

Presidente do CI  Primeiro Secretário 

 


