Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 30 de Novembro de 2021

Aos trinta 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 quinze 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, tendo dito:--------------------------------------------------------------- Que faleceu o pai do senhor Arq.º Alfredo Machado, que é funcionário desta Câmara
Municipal, mas que se encontra ao serviço da Câmara Municipal de Braga, por
mobilidade interinstitucional, tendo-lhe apresentado as condolências presencialmente.--- Que no dia 15 (quinze) de novembro foi assinado o contratro com a empresa Joaquim
Peixoto Azevedo & filhos, Ld.ª, para a realização da obra de “Requalificação e
Adaptação da Sala Polivalente Municipal”, representando esta intervenção um
investimento de 409.082,19€ (quatrocentos e nove mil, oitenta e dois Euros e dezanove
cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------- Idem para a concretização da empreitada “Centro Municipal de Proteção Civil”, que
foi celebrado o contrato com o mesmo empreiteiro, representando um investimento de
421.878,73€ (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta e oito Euros e setenta e
três cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------- A seguir à reunião do dia 17 (dezassete) de novembro foi feita a visita às obras que
estão concluídas ou a ser executadas no território concelhio e que “essa visita correu
muito bem”.------------------------------------------------------------------------------------------- As filmagens da película QUORUM decorreram na Vila do Gerês no dia 23 (vinte e
três) de novembro. Trata-se de uma curta metragem, em termos de produção
cinematográfica, cuja autoria é de Rafael Fonseca e baseia-se em duas viagens
realizadas ao Gerês, tendo como argumentos a “lenda da freira” e o “soldado foragido”.
Estas filmagens contaram com o apoio da Câmara Municipal.-------------------------------1

- Que Terras de Bouro assinalou o “Dia Internacional pela Eliminação da Violência
contra as Mulheres” que decorreu no dia 25 (vinte e cinco) de novembro, com uma
marcha lenta, que percorreu as principais artérias da Vila em que, para além da Câmara
Municipal, participaram o Agrupamento de Escolas e a CPCJ (Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens).----------------------------------------------------------------------------------- A apresentação do “Projeto de Proteção e Valorização do Rio Homem” foi feito no dia
27 (vinte e sete) de novembro pelo senhor Eng.º Teiga da Associação Portuguesa dos
Recursos Hídricos (APRH), no Salão Nobre da Câmara Municipal, tendo estado
presente o senhor Eng.º Pimenta Machado, vice-presidente da APA (Agência
Portuguesa do Ambiente), a senhora Eng.º Inês Andrade, Diretora Regional do Norte da
APA, bem como o senhor Engº Jorge Dias, chefe de Departamento do ICNF (Instituto
da Conservação da Natureza e Florestas). Este projeto visa contribuir para a preservação
da biodiversidade ao longo do corredor ecológico constituído pelo rio Homem e suas
margens, estando a ser executado pelos sapadores dos rios (E-rios), numa parceria do
Município de Terras de Bouro e a Agência Portuguesa do Ambiente. Esta iniciativa
contou com uma visita às margens do rio Homem para verificar “in loco” o que já está
feito.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Que o filme “EU & Eu”, rodado no nosso Concelho, mais precisamente, na barragem
de Vilarinho da Furna, freguesia do Campo do Gerês, está a obter um enorme sucesso,
tendo sido selecionado por duas dezenas de festivais em vários continentes.--------------- Que no dias 4 (quatro) e 5 (cinco) de dezembro se realizará mais uma Extreme Gerês
Marathon organizada pela Carlos Sá Nature Events que conta com o apoio e
colaboração do Município. Este evento já tem inscritos mais de 1.500 (mil e quinhentos)
participantes.------------------------------------------------------------------------------------------ O processo judicial que já vinha do tempo do senhor Presidente Joaquim Cracel, para
demolir uma casa no Gerês, foi encerrado “tendo sido dada razão à Câmara”.------------- Que no dia 11 (onze) e 12 (doze) de dezembro haverá um recital, denominado “Tarde
Cultural” a decorrer na sede do Concelho, no Salão Nobre da Câmara Municipal, no dia
onze, pelas 16 (dezasseis) horas e no dia 12 (doze) no Auditório Dr. Emídio Ribeiro do
Centro de Animação Turístico do Gerês, pelas 15:30 (quinze horas e trinta minutos).
Neste mesmo dia e pelas16:30 (dezasseis horas e trinta minutos) o senhor Dr. António
Afonso, ex-presidente desta Câmara, irá apresentar um livro da sua autoria, denominado
“Instituições Geresianas”.--------------------------------------------------------------------------- Sobre a candidatura oportunamente feita pela Câmara Municipal, para reabilitação do
complexo desportivo da Associação de Valdosende (lugar do Assento), que a mesma foi
aprovada, tendo sido atribuído um apoio de 20.000,00€ (vinte mil Euros) para
comparticipação nas despesas com a obra, cujo valor elegível a justificar terá que ser, no
mínimo, de 49.962,04€ (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois Euros e
quatro cêntimos). A Câmara disse o senhor Presidente, “irá ajudar a concluir a obra,
criando as condições e espaços para que as pessoas se possam encontrar e praticar
desporto”.--------------------------------------------------------------------------------------------Depois destas informações o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se
queriam usar da palavra.---------------------------------------------------------------------------2

O senhor vereador António Cunha pediu então a palavra tendo “informado que, no
passado dia 20 de novembro, esteve presente e interveio, em representação do executivo
municipal, na abertura da mesa-redonda de debate subordinada ao tema “Serviços de
ecossistemas em áreas comunitárias”. O debate foi centrado no processo de
identificação; na valorização e na forma de compensação dos ecossistemas não
transacionáveis. Este evento realizou-se no auditório da Vila do Gerês e foi promovido
pelo Agrupamento de Baldios da Serra do Gerês”.---------------------------------------------Seguidamente o senhor Presidente fez a apresentação dos Documentos Previsionais para
o ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), tendo agradecido o contributo de todos na
elaboração do mesmo, com particular referência ao trabalho desenvolvido pela Divisão
Administrativa e Financeira.-----------------------------------------------------------------------Informou também que foram solicitados contributos aos partidos com representação na
Assembleia Municipal, ou seja, ao partido CHEGA e ao PS, tendo o senhor Presidente
referido que “o partido CHEGA enviou propostas, mas que se enquadravam dentro do
que já existia e que o PS não respondeu ao solicitado”----------------------------------------Continuando o senhor Presidente fez a sustentação política do Orçamento apresentado,
com base nas linhas programáticas explicitadas no Relatório e nas Grandes Opções do
Plano.-------------------------------------------------------------------------------------------------Afirmou depois, que este “é um orçamento arrojado, atendendo aos compromissos que
são assumidos e aos timings dos quadros comunitários, constituindo uma oportunidade
que nós temos, dentro de uma dinâmica contínua”.--------------------------------------------Referiu também a atualização do Mapa de Pessoal que se assume como um documento
que suporta os recursos humanos existentes e programa e previne as necessidades de
eventuais contratações.-----------------------------------------------------------------------------Concluindo, o senhor Presidente disse que “esperamos concretizar o maior número de
projetos que serão uma realidade para o ano de 2022 (dois mil e vinte e dois)”.-----------Terminada essa apresentação o senhor Presidente voltou a perguntar se mais alguém
desejava usar da palavra.---------------------------------------------------------------------------Pediu então a palavra a senhora vereadora Ana Genoveva para, “complementando a
informação do senhor Presidente, no que concerne à abertura de vagas no quadro de
pessoal para Medida Emprego Aberto, informar que o Município de Terras de Bouro
candidatou-se à medida do emprego apoiado. Esta medida de incentivo à inclusão –
Emprego Apoiado em Mercado Aberto, integrada no Programa de Emprego e Apoio à
Qualificação de Pessoas com Deficiências e Incapacidades, contemplou a assinatura de
7 (sete) contratos de trabalho. Este esforço por parte do Município permite a estas
pessoas superar as limitações que geralmente encontram aquando da integração no
mercado de trabalho.---------------------------------------------------------------------------------
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Estes trabalhadores passam a estar abrangidos pelos direitos e deveres laborais
inerentes a qualquer contrato de trabalho. Todo este processo foi moroso e burocrático e
passou por várias etapas, nomeadamente, com a presença de técnicas do IEFP para
avaliar a capacidade da pessoa em questão para o trabalho.----------------------------------É muito importante o Município estar sensível às questões da inclusão”.------------------Sendo quinze horas e quarenta e cinco 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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