Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 17 de Novembro de 2021

Aos dezassete dias do mês de novembro 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 vinte e um a dois mil e vinte e cinco: - O Presidente da Câmara Municipal,
Manuel João Sampaio Tibo e os vereadores, Adelino da Silva Cunha, Ana Genoveva da
Silva Araújo, Isménia Maria Gomes Loureiro e António Manuel da Cunha Martins -----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. ---Feita a leitura da ata da reunião anterior, o senhor Presidente pô-la à consideração dos
senhores vereadores e não tendo sido feito qualquer reparo por parte dos mesmos, foi
posta a votação, tendo sido aprovada por UNANIMIDADE.---------------------------------Seguidamente e antes da “Ordem do Dia”, o senhor Presidente deu conhecimento aos
senhores vereadores das operações orçamentais e das decisões tomadas ao abrigo da
delegação de competências da Câmara Municipal.---------------------------------------------Igualmente informou os senhores vereadores das ocorrências e atividades verificadas
desde a última reunião, e em concreto:------------------------------------------------------------ Deu conta de um pedido da Federação Portuguesa de Canoagem pelo qual é solicitado
o apoio do Município de Terras de Bouro, autorizando a utilização da Marina de Rio
Caldo, por parte de nove atletas e um treinador da equipa nacional, entre os dias 15
(quinze) e 28 (vinte e oito) de novembro do corrente ano, para treinos na barragem da
Caniçada.---------------------------------------------------------------------------------------------- Que já foi assinado o contrato com o empreiteiro que vai efetuar as obras da sala
polivalente e da sala de protecção civil, sendo que, estas obras foram ganhas pela
mesma empresa, Joaquim Peixoto Azevedo & Filhos Ldª, de Vila Verde e “vão iniciar
de imediato”.------------------------------------------------------------------------------------------ Informou que a minuta de contrato para requalificação e beneficiação da estrada de
Gondoriz já foi entregue ao empreiteiro para verificação e posterior celebração de
contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu a realização da “Extreme Gerês Marathon” organizada pela Carlos Sá Nature
Events, que irá decorrer nos dias 4 (quatro) e 5 (cinco) de dezembro (p.f.) e para a qual
já estão inscritos “mais de mil e trezentos participantes”.-------------------------------------- Deu a conhecer o Despacho nº 11098/2021 de 12 (doze) de novembro, pelo qual é
“autorizada a celebração de contratos de auxilio financeiro no âmbito do Fundo de
emergência Municipal com vários municípios afetados pelas depressões Elsa e Fabien,
ocorridas entre os dias 17 (dezassete) e 22 (vinte e dois) de dezembro de 2019 (dois mil
e dezanove)”. Como não foi possível enquadrar os 39.842,22€ (trinta e nove mil
oitocentos e quarenta e dois euros e vinte e dois cêntimos) que o Município gastou com
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as derrocadas ocorridas, como as de Lagoa e Sequeirós, por este despacho “iremos
receber 10.310,77€ (dez mil trezentos e dez Euros e setenta e sete cêntimos)”.------------ Que através do FEDER é possível a comparticipação a 100% (cem por cento) de
despesas de operações submetidas entre 1 (um) de julho de 2020 (dois mil e vinte) e 30
(trinta) de abril de 2021 (dois mil e vinte e um). Relativamente a Terras de Bouro e
nessa conformidade “serão pagos estes pedidos que já entraram: - 15.444,84€ (quinze
mil, quatrocentos e quarenta e quatro Euros e oitenta e quatro cêntimos) das TIC,
1.857,72€ (mil oitocentos e cinquenta e sete Euros e setenta e dois cêntimos) da Escola
EB de Rio Caldo e 26.250,16€ (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta Euros e dezasseis
cêntimos) para a obra do Centro Social e Paroquial de Rio Caldo.--------------------------- Que no dia 28 (vinte e oito) de outubro foram eleitos os novos órgãos sociais do
CIAB, Tribunal Arbitral de Consumo, para o quadriénio de 2021-2025 e que a senhora
vereadora Ana Genoveva foi eleita vice-presidente do Conselho Técnico-Financeiro.---- Falou sobre a exposição de pintura da autoria do terrabourense João Barroso, que está
patente no museu da Geira e que conta com o apoio e promoção do Município de Terras
de Bouro.---------------------------------------------------------------------------------------------- Comunicou que no dia 16 (dezasseis) de novembro o Centro de Solidariedade Social
de Valdosende promoveu um sessão subordinada ao tema “Valdosende: o papel das
mulheres num processo de conflito e mudança”, integrado no ciclo de conferências
“Estórias do Minho”, promovido pelo Consórcio Minho Inovação e que contou com o
apoio do Município de Terras de Bouro.---------------------------------------------------------- Deu conta do evento que decorreu no dia 8 (oito) de novembro no Centro de Educação
Ambiental do Vidoeiro, Gerês, em que foi exposto o projecto “Reservas da Biosfera,
Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes” e que tem por objetivo valorizar as
12 (doze) reservas da biosfera portuguesas classificadas pela Unesco, onde se integra o
Parque Nacional da Peneda Gerês.---------------------------------------------------------------- Que no dia 5 (cinco) de novembro se realizou uma iniciativa de sensibilização para o
risco sísmico, denominado “A Terra Treme” promovido pela Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil e que contou com o apoio da Câmara Municipal e dos
Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, tendo as atividades sido desenvolvidas na
sede do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro.----------------------------------------- Sobre a Feira de S. Martinho que decorreu entre os dias 11(onze) e 14(catorze) de
novembro, o senhor Presidente enfatizou que “foi um sucesso e que o tempo esteve de
feição”, mas que também se pretendeu “recuperar esta feira que não pode ser realizada
durante dois anos devido à pandemia, tendo havido um maior investimento com a
presença da TVI que esteve em direto com o programa “somos Portugal” e a ampliação
das tendas para responder ao aumento da procura de clientes. A corrida de cavalos e a
animação musical também tiveram muita participação”.--------------------------------------A concluir o senhor Presidente lembrou que “no dia de hoje faz um mês que tomamos
posse” tendo perguntado aos senhores vereadores se queriam usar da palavra.-----------Pediu então a palavra o senhor vereador António Cunha, tendo referido que “a feira do
S. Martinho foi um sucesso e nisso, o tempo também ajudou. Todos estavam satisfeitos.
As pessoas que falaram comigo, foi isso que me transmitiram”.-----------------------------2

Retomando a palavra o senhor Presidente perguntou à senhora vereadora Ana Genoveva
se pretendia prestar algum esclarecimento sobre os protocolos da área de Educação que
constavam da Ordem de Trabalhos.--------------------------------------------------------------A senhora vereadora respondeu afirmativamente ao senhor Presidente, tendo
esclarecido:-------------------------------------------------------------------------------------------“No que concerne aos protocolos que hoje vem a esta reunião de câmara, passo a

explicar. Em Agosto encaminhei uma proposta à Reunião de Câmara respeitante às
refeições, transportes escolares e atividade de animação e apoio à família, vulgarmente
denominado prolongamento de horário.---------------------------------------------------------Estes protocolos materializam e formalizam aquelas matérias. Temos protocolos com
IPSS, AE de TB e junta de freguesia de Moimenta. O Centro Social de Moimenta
fornece refeições ao JI de Moimenta e JI de Carvalheira e faz o prolongamento dos
alunos do pré escolar de Moimenta; o Centro Social de Chorense fornece refeições, faz
transporte de alunos e faz o prolongamento dos alunos do Pré escolar de Chorense; o
Centro Social de Rio Caldo faz transporte de alunos e prolongamento dos alunos do Pré
escolar de Rio Caldo, o Centro Social de Vilar da Veiga serve refeições e faz transporte
de alunos para o JI e 1º Ciclo do Gerês; Centro Social de Valdozende faz transporte de
alunos para a Escola de Rio Caldo e a Junta de Freguesia de Moimenta faz transporte de
alunos do JI de Moimenta. O prolongamento de horário do Pré Escolar do Gerês e de
Carvalheira é feito por funcionárias das respetivas Escolas. Com o AE de TB, como
parceiro de excelência, são protocoladas/dadas a conhecer todos temas mencionados.--Em suma, os transportes dos alunos do AE de TB são realizados da seguinte forma:
Frota do Município, protocolos com IPSS, junta freguesia de Moimenta e através das
operadoras Empresa Hoteleira do Gerês, Transdev e Verde Minho, a quem contratamos
circuitos e suportamos despesa dos passes escolares de todos os níveis de ensino”.-----Por fim o senhor Presidente questionou se mais alguém desejava usar da palavra, o que
não se verificou.-------------------------------------------------------------------------------------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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