Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 26 de Janeiro de 2022

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, Isménia Maria Gomes Loureiro e António
Manuel da Cunha Martins --------------------------------------------------------------------------Os vereadores, Adelino da Silva Cunham e Ana Genoveva da Silva Araújo,
participaram na reunião via videoconferência.--------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. ---Por determinação do senhor Presidente secretariou esta reunião o senhor Avelino José
Antunes Soares, adjunto da presidência. ---------------------------------------------------------A ata da reunião do Executivo do dia doze de janeiro, dado que não tinha sido enviada
aos senhores vereadores, passou à próxima reunião, conforme determinado pelo senhor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------Prosseguindo, o senhor Presidente informou os senhores vereadores das atividades e
iniciativas ocorridas e a decorrer no Município, e em concreto disse:------------------------ O senhor Cónego João Aguiar Campos, natural da freguesia do Campo do Gerês, deste
Concelho, foi condecorado pelo senhor Presidente da Republica numa cerimónia
reservada, que teve lugar no dia 19 (dezanove) de janeiro no Palácio de Belém, em
Lisboa. Foi- lhe atribuído o grau de Comendador da Ordem de Mérito.--------------------Esta condecoração, disse o senhor Presidente, “veio completar a homenagem que o
Município de Terras de Bouro já havia concretizado no dia 20 (vinte) de outubro de
2019 (dois mil e dezanove) - Dia do Município - quando agraciou, este ilustre
terrabourense, com a Medalha de Mérito (Grau Ouro). Ficamos muito orgulhosos com
mais este ato do senhor Presidente da Republica”----------------------------------------------- A transferência de competências para o Município, que estava consignada que
acontecesse até ao dia 31 de março do corrente ano, fica adiada até 31 (trinta e um) de
dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), pelo que, “a transferência da Ação Social
ficará a aguardar, a reunião com a Educação será adiada e a reunião com a Saúde, que
foi pedida ao senhor Diretor do ACES Cávado II Gerês/Cabreira, ainda não obtivemos
resposta para o agendamento”.--------------------------------------------------------------------- Os Centros de Testagem estão a ser um sucesso, tendo já ultrapassado os 1.100 (mil e
cem) testes, dos quais, cerca de 290 (duzentos e noventa) deram positivos.----------------Estes centros estarão ativos até 31 (trinta e um) de janeiro, não havendo informação se
irão continuar por mais algum tempo. Aguarda-se que a senhora Dr.ª Diana, Diretora
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Técnica da Farmácia de Lomar, Braga, que é quem assumiu a responsabilidade deste
serviço, nos informe, relativamente ao futuro. Os funcionários e a enfermeira contratada
têm feito um trabalho inexcedível.----------------------------------------------------------------- Que as candidaturas a fundos comunitários no âmbito da Eficiência Energética para o
Centro de Animação Turístico do Gerês, Cruz Vermelha de Moimenta e edifício da
Câmara Municipal, foram aprovadas e que daqui a algum tempo “pegaremos nestes
processos”.-------------------------------------------------------------------------------------------- Brevemente será posta a concurso a empreitada de reabilitação e requalificação do
Centro Interpretativo do Garrano.------------------------------------------------------------------ Que a segunda fase da obra do Centro Social de Cibões não irá ser concretizada, por
insuficiência de verbas.------------------------------------------------------------------------------ Que a Rede Pedonal de Vilar da Veiga terá que ser reforçada com mais 300.000,00
(trezentos mil) Euros para poder ser lançado este concurso.----------------------------------- A intervenção no âmbito do PARU (Plano de Ação para Regeneração Urbana) do
Bairro da EDP (Caniçada) poderá ultrapassar 1.000.000,00 (um milhão) de Euros.------- A plataforma para ancoradouro da Embarcação Turística Rio Caldo, que está
programada para entre pontes, tem uma verba atribuída de 112.000,00 (cento e doze
mil) Euros, o que, sendo manifestamente insuficiente, ditará o adiamento dessa
intervenção.------------------------------------------------------------------------------------------- A estrada de Cibões, Gondoriz a Brufe, necessita de parecer do Tribunal de Contas,
estando o senhor Dr. Paulo Antunes, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira a
tratar disso. Só depois de obter esse parecer será possível iniciar essa obra.---------------- Que a alienação das escolas do lugar do Assento e de Paradela, freguesia de
Valdosende, terá nova hasta pública, com entrega de propostas, no dia 28 (vinte e oito)
de janeiro pelas 10:00 (dez) horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho,
seguindo-se a abertura das propostas. Dado que a senhora vereadora Ana Genoveva, que
preside à Comissão de abertura de propostas, estará ausente, será o senhor Presidente
quem irá presidir.------------------------------------------------------------------------------------- Que no dia 19 (dezanove) de janeiro o canal televisivo Porto Canal realizou uma
reportagem no Museu da Geira, Campo do Gerês, tendo por objetivo dar a conhecer, no
programa Viver Aqui, as características deste espaço museológico. Esteve presente a
senhora Vereadora Dr.ª Ana Genoveva que enalteceu o potencial e significado histórico
daquele museu.--------------------------------------------------------------------------------------- Houve uma reunião no dia 18 (dezoito) de janeiro com a empresa PLANUM –
Assessorias e Projetos, Ld.ª, sobre a revisão do PDM (Plano Diretor Municipal), que a
mesma está a elaborar, em que estiveram presentes, o senhor Presidente e o senhor
Vice-Presidente, tendo como principal finalidade verificar o andamento do processo e,
bem assim, introduzir alterações ao mapeamento de solos que reúnem as condições para
serem classificados como urbanizáveis.----------------------------------------------------------- Foi feita uma adenda ao Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal e a
Universidade do Minho tendo como objeto a Prestação de serviços para o
desenvolvimento de conteúdos a integrar na aplicação WEB geira.pt e aplicação móvel.
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Depois destas informações o senhor Presidente apresentou as condolências à senhora
vereadora, Ana Genoveva, pelo falecimento do seu avô, tendo justificado a ausência de
elementos do Executivo no funeral, por estarem em confinamento.-------------------------Continuando, o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se queriam usar
da palavra.--------------------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Isménia Loureiro tomou a palavra tendo reiterado os sentimentos
que já tinha apresentado à senhora vereadora Ana Genoveva, tendo dito que não pode
estar presente no funeral, pelos motivos que lhe havia transmitido.-------------------------O senhor vereador António Cunha usou também da palavra tendo apresentado os seus
pêsames à senhora vereadora Ana Genoveva e dito que não pode ir ao funeral por
motivos de caráter particular.----------------------------------------------------------------------Igualmente quis “enaltecer o trabalho da Anabela e do Miguel Teixeira, nos centros de
testagem Covid, pois merecem o nosso reconhecimento”.------------------------------------Sendo dez horas e trinta 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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