Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 09 de Setembro de 2021

No dia nove do mês de setembro 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, Luís António de Sousa Teixeira
e Ana Genoveva da Silva Araújo. -----------------------------------------------------------------Por determinação do senhor Presidente secretariou esta reunião o senhor Avelino José
Antunes Soares, adjunto da presidência. ---------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. ---Logo de seguida deu conta da ausência do senhor Vereador Paulo Alexandre Vieira e
Sousa, cuja comunicação lhe foi feita via e-mail, relevando para o efeito, motivos
profissionais. -----------------------------------------------------------------------------------------Prosseguindo o senhor Presidente colocou a ata da reunião do dia doze de agosto à
apreciação dos senhores vereadores. -------------------------------------------------------------Tendo perguntado se havia alguma correção ou alteração a fazer, foi respondido que
não. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Posta esta ata à votação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------De igual forma foi colocada à apreciação dos senhores vereadores a ata do dia vinte e
seis de agosto, que também, não tendo merecido qualquer reparo, foi posta à votação,
tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------Seguidamente, e antes da Ordem do Dia, o senhor Presidente deu conhecimento das
operações orçamentais e das decisões tomadas ao abrigo da delegação de competências
que lhe foram conferidas no início do mandato. ------------------------------------------------Perguntou depois aos senhores vereadores se tinham algum assunto para expor e se, por
conseguinte, queriam usar da palavra. -----------------------------------------------------------Foi respondido que não. ----------------------------------------------------------------------------Continuando o senhor Presidente deu conhecimento aos senhores vereadores das
ocorrências e atividades verificadas desde a última reunião. ---------------------------------Assim disse: ------------------------------------------------------------------------------------------- Que foi lançado o concurso da estrada de Moimenta, Gondoriz, Cibões a Brufe. -------- Que o ano escolar terá início em dezasseis de Setembro. ------------------------------------- Faleceu um trabalhador que estava ao serviço da empresa que está a construir a rede
pedonal (primeira fase) em Vilar da Veiga. ------------------------------------------------------
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- A escritura da compra de um pavilhão, na freguesia da Balança, que servirá para
armazém municipal, foi concretizada no dia sete de Setembro. ------------------------------- Relativamente à situação da COVID19 no território concelhio, que é muito residual. --- Os transportes para vacinação, que a Câmara disponibilizou, numa perfeita articulação
entre os Bombeiros, a Cruz Vermelha e os taxistas, ascenderam a um encargo global de
dezanove mil, cento e sete Euros e quarenta cêntimos, desde o mês de Março até à
presente data. ------------------------------------------------------------------------------------------ Que o primeiro Festival de Imagem do Gerês teve lugar nos dias dezoito e dezanove
de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O encerramento das Oficinas de Verão ocorreu no dia três de Setembro. ----------------- Que a DST, muito brevemente, colocará à disposição dos interessados a rede de fibra
ótica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente voltou a perguntar aos senhores vereadores se queriam usar da
palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi respondido que não. ----------------------------------------------------------------------------Sendo dez horas e trinta minutos e não havendo mais nada 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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