Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 09 de Fevereiro de 2022

Aos nove dias do mês de Fevereiro 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, Adelino da Silva Cunha, Ana Genoveva da
Silva Araújo, Isménia Maria Gomes Loureiro e António Manuel da Cunha Martins -----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. ---------------------------------------------------------Logo a iniciar, o senhor Presidente colocou a ata da reunião do dia doze de janeiro à
consideração dos senhores vereadores, tendo perguntado se havia alguma correção ou
alteração a fazer.------------------------------------------------------------------------------------Foi respondido que não.----------------------------------------------------------------------------Assim sendo, o senhor Presidente propô-la para votação, tendo esta ata sido aprovada
por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------De igual modo colocou a ata da reunião do dia vinte e seis de janeiro à apreciação dos
senhores vereadores que, tendo sido considerada conforme, foi posta à 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.---------------------------------------------Prosseguindo, o senhor Presidente informou os senhores vereadores das atividades e
iniciativas ocorridas e a decorrer no Município, assim disse:---------------------------------- Que a ata da hasta pública de alienação da escola do lugar do Assento, freguesia de
Valdosende, ainda não veio à reunião, atendendo a que a escritura foi adiada. Esta
venda atingiu o valor de 70.000,00 (setenta mil) Euros.---------------------------------------- Relativamente à escola de Paradela da mesma freguesia, não compareceram
interessados na hasta pública, pelo que, tendo ficado deserta, será iniciado novo
procedimento.----------------------------------------------------------------------------------------- Que de 12 (doze) a 14 (catorze) de fevereiro decorrerá uma feirinha na Praça do
Município alusiva ao dia dos namorados.--------------------------------------------------------- Que no ano que decorre a E-Redes irá colocar quinhentas luminárias de tecnologia
LED no concelho de Terras de Bouro, o que concorrerá para a diminuição da fatura com
eletricidade.------------------------------------------------------------------------------------------- O CLAS (Conselho Local de Ação Social) irá reunir no dia 17 (dezassete) deste mês,
pelas dez horas.--------------------------------------------------------------------------------------1

- A Assembleia Municipal irá reunir no dia 25 (vinte e cinco) de fevereiro no Salão
Nobre dos Paços do Concelho.--------------------------------------------------------------------- Que está a decorrer o concurso para construção da segunda fase do Canil cujo valor é
de 132.610,00 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e dez) Euros.----------------------------- Idem para a obra do Centro de Interpretação do Garrano cujo valor ascende a
179.983,35 (cento e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e três Euros e trinta e cinco
cêntimos). Os conteúdos multimédia, bem como a requalificação do espaço exterior,
ficam para mais tarde.------------------------------------------------------------------------------- Estão a ser executadas as obras de melhoria das condições de visitação aos miradouros
da serra do Gerês (Parque Nacional da Peneda Gerês), sendo que, no Mirante Velho e
na Cascata do Arado também engloba a beneficiação dos acessos. Estas intervenções
representam um encargo de 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil Euros).------------------ Foi articulado com o ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas)
uma proposta de ADENDA ao Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira que foi
assumido entre o Fundo Ambiental e o Município de Terras de Bouro, para que, numa
lógica de melhoria às condições de visitação aos miradouros e cascatas se possam
ampliar as intervenções e criar outras condições de segurança e de apoio aos visitantes.
Neste sentido, essa Adenda propõe a construção de uma plataforma (miradoiro) na
cascata da Fecha de Barjas (Taihti), que sejam colocados rails nas vias de acesso às
cascatas e miradouros onde se verifique maior perigosidade rodoviária, que seja
melhorada, ampliada ou substituída a sinalização e que, sazonalmente, sejam colocados
contentores W.C. em locais estratégicos, a definir pelo ICNF.-------------------------------Estas intervenções poderão atingir um valor na ordem de 300.000,00 (trezentos mil
Euros).------------------------------------------------------------------------------------------------- Obras terminadas: - BTT em Chorense e Centro Literário no Vilar da Veiga (Banco do
Ramalho).--------------------------------------------------------------------------------------------- Está a ser colocada a sinalética na Geira (via romana), obedecendo a um projeto onde
já estão definidos os locais e o modelo de sinalização.----------------------------------------- Está agendada uma reunião com a ARS (Administração Regional de Saúde) norte e o
senhor Diretor do ACES CávadoIIGerês/Cabreira para o dia dez de fevereiro pelas onze
horas e trinta minutos, onde se pretende debater e tomar conhecimento sobre o
andamento do projeto para a deslocalização da Extensão de Saúde de Rio Caldo para o
edifício da Escola Primária que está desativado, tendo este assunto já sido assumido
pela ARS (relativamente à elaboração do projeto) quando há cerca de dois anos foi feita
uma reunião no local. Igualmente será abordada a pretensão que há de criar uma
Unidade de Cuidados Continuados, a instalar no edifício contíguo ao Centro de Saúde
de Terras de Bouro e a cedência do terreno junto ao Centro de Saúde para
complementar o Parque Verde da Vila.----------------------------------------------------------Também, nesta reunião, será abordada a transferência de competências, da área da
Saúde, para a Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------ Que ainda se aguarda pelo parecer do Tribunal de Contas sobre a estrada de Gondoriz
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- Que no dia 31 (trinta e um) de janeiro se realizou uma reunião com o senhor Delegado
Regional da Educação e a senhora Dr.ª Ana Paula Nápoles onde, para além do senhor
Presidente, estiveram presentes a senhora Vereadora do Pelouro da Educação, Dr.ª Ana
Genoveva, o senhor Dr. Cristóvão Chefe de Divisão da Educação e o senhor Dr. Paulo
Antunes, chefe da Divisão Administrativa e Financeira. Esta reunião teve por finalidade
preparar a transferência de competências para a Câmara Municipal o que, em princípio,
acontecerá a partir do dia 1 (um) de abril do corrente ano.------------------------------------- Que relativamente à área de Ação Social foi pedido o adiamento da transferência de
competências, tendo havido solicitação da prorrogação do prazo até final do ano.----- Os centros de testagem COVID continuarão em funcionamento até ao dia 28 (vinte e
oito) de fevereiro em regime de “casa aberta” quer em Rio Caldo, quer em Moimenta.--- No dia 4 (quatro) de fevereiro, os alunos do primeiro ciclo e do Jardim de Infância de
Moimenta, do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, retomaram, ainda que
extemporaneamente, a tradição do cantar dos reis, tendo-o feito na Praça do Município
com muito entusiasmo.------------------------------------------------------------------------------ Foi feita uma intervenção de limpeza na via romana (Geira) que atravessa o nosso
Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------- O Gabinete de Apoio ao Agricultor com a colaboração da CONFAGRI (Confederação
Nacional das Cooperativas Agrícolas) promoveu, no dia 7 (sete) de fevereiro um
colóquio com os agricultores de Terras de Bouro a fim de, entre outras informações,
lhes dar a conhecer projetos na área da agricultura, aos quais poderão concorrer para
obtenção de apoios financeiros.-------------------------------------------------------------------- Na próxima reunião de Câmara será apresentado o contrato interadministrativo que foi
assumido com as juntas de freguesia e que, no essencial, refere-se à atualização das
comparticipações financeiras.---------------------------------------------------------------------Depois de prestadas estas informações o senhor Presidente perguntou aos senhores
vereadores se queriam usar da palavra.----------------------------------------------------------Pediu então a palavra a senhora vereadora Ana Genoveva, tendo dito:---------------------“No seguimento do mercado de São Valentim que o Sr. Presidente referenciou, informo
que teremos uma exposição de Lenços dos Namorados, no espaço do Balcão Único,
durante o mês de Fevereiro.
A exposição será inaugurada no dia 14 de Fevereiro e terá a presença das bordadeiras
que integram o Grupo de Artes & Ideias de Rio Caldo.
No que concerne ao local escolhido, de facto a arte deveria ser exposta num espaço mais
“digno”, porém, como a ideia é os lenços serem apreciados, neste momento, o Balcão
Único é o ideal por ser um local onde passa muita gente.
Esta exposição é dedicada ao amor, pelo que será inaugurada, como referi
anteriormente, no dia de São Valentim. Para além das bordadeiras, teremos um pequeno
grupo de crianças, onde será feita uma pequena tertúlia sobre a lenda de São Valentim, a
histórias dos lenços dos namorados e o que significa para cada um deles o amor.”
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Sendo dez horas e trinta 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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