
   
 
 

REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL REALIZADA EM  
MIRANDA DO DOURO, 10 DE SETEMBRO DE 2014 

 
SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES 

 

 

 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL DE COMBATE A INCÊNDIOS 

EM ESPAÇOS NATURAIS. 

Foi decidido ratificar o despacho do Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal de 

resolução do contrato de fornecimento em virtude de incumprimento da empresa a quem 

tinha sido adjudicado. Mais deliberaram ratificar o despacho de abertura novo procedimento 

público de aquisição, com o prazo para apresentação de propostas de 9 dias, com valor base 

de 155.847,20 Euros. 

O concurso contempla a aquisição de 507 botas, 488 fatos, 318 pares de luvas, 245 capacetes e 

349 cogulas destinadas a 365 elementos (50%) das 12 corporações de bombeiros dos 

concelhos da CIM-TTM. 

Perspectiva-se que a entrega dos equipamentos aos bombeiros se proceda até final do ano de 

2014. 

- CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO 

INTERMUNICIPAL. 

Foi deliberado proceder à constituição deste Órgão Consultivo da CIM-TTM, que será formado 

por representantes das instituições, entidades e organizações mais relevantes e com maior 

intervenção no domínio dos interesses municipais, a indicar pelos municípios integrantes. 

- CRIAÇÃO DE OBSERVATÓRIO ECONÓMICO E SOCIAL DO TERRITÓRIO DA CIM-TTM. 

Foi deliberado contratar o IPB para, de forma regular e continuada, fornecer à CIM toda a 

informação tratada referente a diferentes domínios, nomeadamente a demografia, migrações, 

uso de equipamentos coletivos, parque habitacional, economia, agricultura, serviços, 

empresas, turismo, emprego, setor social, saúde, mobilidade, educação, que habilite a CIM e 

as Autarquias a tomar decisões tendo em conta a realidade socio-económica do território. 

- ATRIBUIÇÃO DE PELOUROS AOS MEMBROS DO CONSELHO INTERMUNICIPAL. 

Tendo em conta as atribuições que a lei confere à CIM, no âmbito de articulação entre os 

municípios e os Serviços de Administração Central, foi deliberado atribuir, a cada membro do 

Conselho Intermunicipal com mais comprometimento com cada uma das seguintes 

atribuições: 



   
 

a) Redes de abastecimento público, 
infraestruturas de saneamento 
básico, tratamento de águas residuais 
e resíduos urbanos 

- Eng.º Fernando Barros (Município de Vila Flor) 

b) Rede de equipamentos de saúde - Dra. Berta Nunes (Município de Alfândega da 

Fé) 

c) Rede educativa e de formação 
profissional; 

- Eng.º António Branco (Município de Mirandela) 

d) Ordenamento do território, 
conservação da natureza e recursos 
naturais; 

- Dr. Hernâni Dias (Município de Bragança) 

e) Segurança e protecção civil -Dr. Duarte Moreno (Município de M. Cavaleiros) 

f) Mobilidade, comunicação e 
transportes 

- Dr. Jorge Fidalgo (Município de Vimioso) 

g) Redes de equipamentos públicos -Dr. Francisco Guimarães (Município de 

Mogadouro 

h) Promoção do desenvolvimento 
económico, social e cultural 

- Dr. Américo Pereira (Município de Vinhais) 

i) Rede de equipamentos culturais, 
desportivos e de lazer. 

-Dr. Artur Nunes (Município de Miranda do 

Douro) 

Esta decisão foi tomada, atendendo ao elevado número de atribuições, numa perspectiva de 

maior eficácia e acompanhamento das diversas matérias pelo Conselho Intermunicipal. 

- COOPERAÇÃO COM A CÂMARA DO COMERCIO E INDUSTRIA FRANCO-PORTUGUESA. 

Foi deliberado iniciar um processo de relacionamento tendo em vista criar oportunidades de 

negócio para os empresários da região de Trás-os-Montes junto dos empresários luso-

franceses. Esta cooperação com a Câmara do Comercio e Industria Franco-Portuguesa 

compreende desde já a participação de empresários da região, no dia 23 de Outubro de 2014, 

no salão dos empresários luso-franceses a realizar em Paris. 

- ÁGUA E SANEAMENTO. 

Tratando-se de um assunto da maior importância para os municípios e de forma a estabelecer 

uma decisão no futuro, foi decidido encarregar à Resíduos do Nordeste, EIM, de elaborar um 

estudo de viabilidade económica e financeira tendo em vista a integração do Serviço de Água e 

Saneamento naquela empresa Intermunicipal. 

 


