Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 29 de Dezembro de 2021

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro 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, Isménia Maria
Gomes Loureiro e António Manuel da Cunha Martins ----------------------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas,
tendo informado que a senhora vereadora Ana Genoveva Araújo não iria estar presente,
por motivo de férias --------------------------------------------------------------------------------Por determinação do senhor Presidente secretariou esta reunião o senhor Avelino José
Antunes Soares, adjunto da presidência. ---------------------------------------------------------Feita a leitura da ata da reunião do Executivo do dia quinze de dezembro, o senhor
Presidente pô-la à consideração dos senhores vereadores.------------------------------------Tendo-lhes perguntado se havia alguma correcção ou alteração a fazer à mesma, foi
respondido que não.---------------------------------------------------------------------------------Posta então esta ata à votação foi 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.---------------------------------------------Continuando, desejou aos senhores vereadores uma boa passagem de ano e um Bom
Ano de dois mil e vinte e dois.--------------------------------------------------------------------Os senhores vereadores agradeceram ao senhor Presidente retribuindo os votos
formulados.------------------------------------------------------------------------------------------Prosseguindo, o senhor Presidente informou os senhores vereadores das atividades e
iniciativas ocorridas e a decorrer no Município, e em concreto disse:------------------------ Que os Concertos de Natal que tiveram lugar nos dias 19 (dezanove) e 22 (vinte e
dois) de dezembro, promovidos pela escola de música, liderada pelo senhor professor
Pinho, “correram muito bem”, tendo dirigido um reconhecimento à senhora Vereadora
Ana Genoveva “pelo seu empenho na área da cultura”.---------------------------------------- A iniciativa do “Encontro dos Reis”, que ano após ano tem vindo a ser realizada com a
participação da Banda de Música de Carvalheira e das diversas associações concelhias,
“está a ser ponderado se será feito e em que circunstâncias, devido à atual situação da
pandemia”.-------------------------------------------------------------------------------------------- Que foi feita a “entrega de prendas de Natal aos alunos dos Jardins de Infância e
escolas do primeiro ciclo de Terras de Bouro.--------------------------------------------------- No dia 17 (dezassete) de dezembro houve a reunião com a Empresa Agenda Urbana
que está a elaborar a Estratégia Local de Habitação para Terras de Bouro, no âmbito do
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Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1.º Direito. “Estiveram presentes os senhores
vereadores, presidentes das juntas e técnicos do Município.-------------------------------------------- Que “os funcionários da Autarquia, face à atual situação pandémica, encontram-se a
desempenhar funções em “Regime de Trabalho em Espelho”, conforme consagrado do DecretoLei nº 79-A de 2020 de 1 de outubro. Esta medida foi articulada com todos os chefes de
Divisão”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que a Ceia de Natal organizada pela Câmara para os trabalhadores do Município foi um
sucesso tendo-se constituído num convívio sadio e de confraternização entre todos os presentes.
- Que “irá ser feita uma análise à contratação de centros de testagem ao Covid-19 para
realização de testes aos empregados e comerciantes do Concelho e mais tarde à comunidade
escolar. Já solicitamos a uma farmácia uma encomenda de 2.000 (dois mil) testes”.---------------- Que foi enviado um ofício aos clientes que têm contrato de cedência de Fingers no Centro
Náutico de Rio Caldo, dando-lhes a saber que o valor que estão atualmente a pagar vai ser
atualizado no próximo ano. Assim, o aumento será de 200,00 (duzentos) Euros, passando o
valor de 620,00 (seiscentos e vinte ) Euros que estão a ser cobrados pela cedência anual, para
820,00 (oitocentos e vinte) Euros e os 500,00 (quinhentos) Euros semestrais, para 700,00
(setecentos) Euros. Esta atualização é justificada pelo facto de, há mais de dez anos, não ter sido
feita qualquer alteração naquelas quantias.----------------------------------------------------------Depois destas informações o senhor Presidente comunicou aos senhores vereadores que em 18
(dezoito) de dezembro tomou posse como Presidente da Direção da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, função em que é acompanhado pelo senhor
vereador Adelino Cunha, que assumiu o lugar de vice-presidente naquela Direção.------------Nesta circunstância, referiu o senhor Presidente, “quando surgir alguma deliberação para aquela
instituição,” nós teremos que nos abster conforme determina o CPA (Código de Procedimento
Administrativo)”.--------------------------------------------------------------------------------------------Ainda dentro da mesma lógica partilhou com os senhores vereadores os diversos cargos que
ocupa em várias entidades e organizações, tal como o senhor vice-presidente, a saber:
- O senhor Presidente é:--------------------------------------------------------------------------------------● Vice-Presidente da COGESTÃO do PNPG (Parque Nacional da Peneda Gerês).--------------● Presidente da Assembleia Geral da Aliança Artesanal – Vila Verde.-----------------------------● Membro suplente da Comissão Especializada Permanente para a Natalidade.------------------● Membro efetivo do Conselho Geral da ANMP (Associação Nacional dos Municípios
Portugueses) para o qual foi eleito no dia 16 (dezasseis de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e
um).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------● Membro cooptado, em representação das autarquias, na Comissão Executiva da Entidade de
Turismo Porto e Norte.---------------------------------------------------------------------------------------● Conselheiro efetivo do Conselho da Região do Norte, na CIM Cávado.-------------------------● Representante efetivo da Comunidade Territorial de Cooperação Transfronteiriça Espanha
Portugal (POCTEP) na CIM Cávado (2021-2025).------------------------------------------------------● Representante efetivo da Comissão Permanente do Conselho da Região, na CIM Cávado
(2021-2025).---------------------------------------------------------------------------------------------------● Membro efetivo na Administração da EPATV (Escola Profissional Amar Terra Verde)
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● Vogal do Conselho de Administração da ADERE (Associação de Desenvolvimento
Regional)- Penêda Gerês.------------------------------------------------------------------------------------● Vice-Presidente da Proteção Civil Distrital (cargo a assumir brevemente).--------------------O senhor Vice-Presidente:-----------------------------------------------------------------------------------● Representa a Câmara Municipal, que é Vice-Presidente na ATAHCA (Associação das
Terras Altas do Homem, Cávado e Ave).-----------------------------------------------------------------● 1º Secretário da Assembleia Geral do Centro Social do Vale do Homem (IPSS).---------------

Concluindo, o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se queriam usar da
palavra.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi respondido que não.----------------------------------------------------------------------------Sendo onze horas e quarenta e cinco minutos e não havendo mais nada a tratar, o senhor
Presidente da Câmara Municipal deu por encerrada esta 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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