Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 26 de agosto de 2021

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, no Edifício dos
Paços do Concelho e na sala de sessões da Câmara Municipal, compareceram os seguintes
elementos que constituem o Executivo Municipal para o quadriénio de dois mil e
dezassete a dois mil e vinte e um: O Presidente da Câmara Municipal, Manuel João
Sampaio Tibo e os vereadores, Adelino da Silva Cunha, Paulo Alexandre Vieira e Sousa,
Ana Genoveva da Silva Araújo e Luís António de Sousa Teixeira. ------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. --Por determinação do senhor Presidente secretariou esta reunião o senhor Paulo José
Pereira Antunes, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira. ---------------------------Ainda antes do período antes da ordem do dia, o senhor Presidente solicitou a integração
de um novo ponto na ordem de trabalhos, relativo ao Voto de Pesar pelo falecimento do
Senhor Serafim da Costa Portela, ex-presidente da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga,
proposta que foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------No período “antes da ordem do dia” o senhor Presidente deu a conhecer as decisões
tomadas ao abrigo da delegação de competências. --------------------------------------------De seguida, referiu-se às atividades que decorreram no território concelhio, bem com a
informações relevantes para o Município. Assim disse: --------------------------------------Que as obras em curso no território se encontram suspensas, nomeadamente a intervenção
na Estrada da Ermida e a construção do passeio pedonal, no sentido de não obstruírem o
trânsito, que como é habitual nesta altura do ano, regista um enorme volume. ------------Que esteve patente na Basílica de S. Bento da Porta Aberta, uma exposição de cravos
criados pelas crianças que frequentam os ATL’s de Rio Caldo, Gerês, Moimenta e
Valdosende. -----------------------------------------------------------------------------------------Que, devido ao surgimento de infeções por COVID-19, se encontra encerrado o ATL de
Moimenta. -------------------------------------------------------------------------------------------Que a escola de música retomará a respetiva atividade no próximo dia 6 de setembro. -Que o município, na pessoa da Sra. Vereadora, Dra. Ana Genoveva, em conjunto com a
Divisão de Turismo, Educação, Cultura e Desporto, se encontra a preparar o início do
novo ano escolar, decorrendo os trabalhos a bom ritmo. Neste âmbito, deu também a
conhecer a demissão do Diretor do Agrupamento de Escolas, Dr. José Guimarães
Antunes, estando já agendado o novo concurso para a designação de novo diretor. ------De seguida, o senhor Presidente, registando que a próxima reunião do executivo
municipal se realizará no dia 9 de setembro, solicitou, dado o período de campanha
eleitoral que se avizinha, alteração da última reunião do mandato para o dia 17 de
setembro, às 10 horas. Esta alteração foi aprovada por unanimidade. -----------------------
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Por fim, considerando a existência, no ordem de trabalhos, um ponto relativo ao projeto
e respetivas peças do concurso público da requalificação da Estrada Municipal 531 e do
Caminho Municipal 1269, entre Moimenta e Brufe, o senhor Presidente solicitou a
presença do senhor Arquiteto Manuel Martins, Chefe da Divisão de Obras Municipais,
Águas e Saneamento, para que este procedesse à apresentação da intervenção que irá ser
efetuada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Usando da palavra, com auxílio de uma apresentação digital, o senhor arquiteto procedeu
à apresentação técnica da intervenção a realizar, nomeadamente, quanto à largura da faixa
de rodagem, à camada de betuminoso a colocar, à condução de águas pluviais e respetivos
drenos, à sinalização vertical e horizontal e à colocação de rails de segurança. Foi, ao
longo da apresentação, esclarecendo as questões colocadas pelos senhores vereadores à
medida quês as mesmas eram colocadas. -------------------------------------------------------Terminada a apresentação, retomou a palavra o senhor Presidente da Câmara, para
questionar se mais alguém desejava usar da palavra, o que não se verificou. -------------Sendo doze horas e nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Câmara Municipal
deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada,
vai ser assinada nos termos da lei. ----------------------------------------------------------------
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