Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 23 de Fevereiro de 2022

Aos vinte e três 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. ---------------------------------------------------------De imediato, o senhor Presidente colocou a ata da reunião do dia nove de fevereiro à
consideração dos senhores vereadores, tendo perguntado se havia alguma correção ou
alteração a fazer.------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Adelino Cunha pediu a palavra tendo solicitado esclarecimento
sobre “que tipo de intervenção foi feita na Geira Romana” como consta na ata posta a
votação, em que é referido – “foi feita uma intervenção de limpeza na via romana
(Geira) que atravessa o nosso Concelho”. Continuando, o senhor vereador perguntou ao
senhor presidente “quem fez e o que fez” pois não “tive conhecimento de nada”.--------O senhor Presidente tomou a palavra, tendo esclarecido o senhor vereador sobre as
intervenções realizadas, referindo que havia falado disso na última reunião. Entretanto e
para que fossem prestadas informações completas, o senhor Presidente solicitou a
presença do senhor Dr. Cristóvão, Chefe da Divisão de Turismo, Educação, Cultura e
Desenvolvimento, dado ser este técnico que dirigiu e acompanhou esses trabalhos.------Já presente o senhor Dr. Cristóvão fez o enquadramento das intervenções que foram e
necessitam de ser realizadas na Geira Romana “ao nível da sinalética, limpeza e
reperfilamento da via”.-----------------------------------------------------------------------------Em concreto disse que “os funcionários fizeram uma intervenção leve que se restringiu
ao desvio das águas “ e que “falta retirar pedras, árvores, colocar pondras, saibro etc.”
“O reperfilamento da via é mais de S. Sebastião até Souto, porque de Covide para a
frente está quase tudo em ordem”.----------------------------------------------------------------“As milhas foram recuperadas”.------------------------------------------------------------------“Entre Padrós e S. Sebastião precisa de uma intervenção mais profunda”.-----------------O senhor vereador Adelino Cunha voltou a usar da palavra para dizer que “sem
autorização não se pode mexer na Geira”, tendo o senhor Dr. Cristóvão respondido que
“as intervenções que se fazem são simples”, e que tem noção que “para fazer o
reperfilamento da Via, tem que haver autorização”.--------------------------------------------
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O senhor vereador Adelino Cunha disse que “ o piso original da Geira está todo muito
fundo, pelo que não é fácil a intervenção. Em Covide foi diferente, porque a obra de
uma casa pôs a descoberto o piso da Geira”.----------------------------------------------------O senhor Dr. Cristóvão concluiu a sua prestação informativa dizendo que “há
pormenores que é preciso verificar”.-------------------------------------------------------------Depois destes esclarecimentos o senhor Presidente pôs a ata 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.---------------------------------------------Depois, o senhor Presidente solicitou aos senhores vereadores a inclusão de mais um
ponto na Ordem de Trabalhos para um Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Dr.
João de Jesus Antunes da Silva, que exerceu funções de Presidente da Assembleia
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------Tendo merecido a anuência dos senhores vereadores, este ponto foi registado com
número oito da Ordem de Trabalhos.-------------------------------------------------------------Continuando e ainda 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 se realizou um CLAS (Conselho Local de Ação Social) no dia 17 (dezassete) de
fevereiro, tendo dado conta dos assuntos que foram tratados nesse plenário, e em
concreto:----------------------------------------------------------------------------------------------1 – Informações relacionadas com o CIAB-Tribunal Arbitral de Consumo.---------------2 - Análise e votação do Parecer Técnico sobre o pedido apresentado pelo Centro Social
e Paroquial de Moimenta, tendo em vista a apresentação de candidatura ao Aviso de
Concurso para a Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas
Sociais (Aviso Nº 02/C03-i03/2021) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).-----3 - Análise e votação do Parecer Técnico sobre o pedido apresentado pelo Centro Social
e Paroquial de Vilar da Veiga, tendo em vista a apresentação de candidatura ao Aviso de
Concurso para a Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas
Sociais (Aviso Nº 02/C03-i03/2021) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).-----4 - Análise e votação do Parecer Técnico sobre o pedido apresentado pelo Centro de
Solidariedade Social de Valdozende, tendo em vista a apresentação de candidatura ao
Aviso de Concurso para a Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e
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Respostas Sociais (Aviso Nº 02/C03-i03/2021) do Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR)-------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Apresentação dos relatórios de monitorização semestral relativos ao 1º e ao
2.ºsemestre de 2021 do CLDS 4GEIRA.---------------------------------------------------------6 - Apresentação do relatório de execução anual relativo ao ano de 2021 do CLDS
4GEIRA.---------------------------------------------------------------------------------------------7 - Pedido de alteração à Operação POISE-03-4232-FSE-000284 - CLDS 4GEIRA.----8 - Análise e votação do pedido de adesão ao CLAS apresentado pelo Centro Social do
Vale do Homem (IPSS).----------------------------------------------------------------------------Tendo sido suscitada explicação sobre o que é o CLAS, o senhor Presidente esclareceu
que se trata de um Órgão onde têm assento as instituições particulares de solidariedade
social, as juntas de freguesia, outras associações e organismos que persigam fins de
cariz social e sem fins lucrativos, constituindo-se num fórum de discussão e aprovação
de projetos (construtivos, regulamentares ou institucionais) que visam a ampliação,
prossecução ou implementação de respostas na área social.----------------------------------Este Órgão tem um Núcleo Executivo, do qual fazem parte as instituições de referência,
Câmara Municipal, Segurança Social e um representante das IPSS, havendo mais dois
elementos, sendo um da Saúde e outro da Educação. Este Núcleo emite pareceres, que
depois são aprovados, ou não, em plenário. Os pareceres, muito embora tenham um
determinado peso na avaliação dos processos, não são vinculativos para a aprovação
final.---------------------------------------------------------------------------------------------------Mais informou o senhor Presidente que brevemente haverá um CLAS extraordinário
para resolver a candidatura do Centro Social de Cibões a submeter ao PRR (plano de
recuperação e resiliência) até ao dia 7 (sete) de março.----------------------------------------O senhor Presidente explicou que em sede de candidatura o parecer é obrigatório para a
elegibilidade do processo.--------------------------------------------------------------------------O Centro Social de Cibões precisa de um parecer para poder candidatar-se ao PRR,
dado que o processo anterior foi muito atribulado pela indefinição do tipo de
intervenção que se pretendia executar.-----------------------------------------------------------A realidade é que o Centro Social de Cibões não tem licença de utilização e tem que
adaptar as instalações, aproveitando para fazer uma ampliação que torne sustentável
aquela resposta social.------------------------------------------------------------------------------Neste sentido, o senhor Presidente deu conta de uma reunião que teve no dia 22 (vinte e
dois) de fevereiro com o senhor Pe. Miguel (presidente da Direção do Centro Social de
Cibões), Pe. Almerindo (vice-presidente) e os técnicos da área social, tendo ficado
definido desistir das duas candidaturas anteriores e avançar com uma única candidatura
ao PRR. Para tal, terá que haver um novo parecer e será submetida uma única
candidatura ao PRR.--------------------------------------------------------------------------------Igualmente informou que neste dia o senhor Presidente, conjuntamente com o senhor
Pe. Miguel, o senhor Pe. Almerindo, o senhor Dr. Vitor Peixoto (do Gabinete de Apoio
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ao Investidor) e a senhora Dr.ª Benvinda (do Gabinete de Ação Social), iam ter uma
reunião na CIM Cávado “para acertar estas situações”.---------------------------------------Ainda dentro da área social, o senhor Presidente falou sobre o apoio que foi conseguido
para as obras que estão a ser realizadas pelo Centro Social de Rio Caldo, apoio este que
ascende a mais de quinhentos mil Euros.--------------------------------------------------------Relativamente a esta possibilidade que foi dada com a dilatação do prazo para
apresentar candidaturas ao PRR até 7 (sete) de Março, o senhor Presidente informou os
senhores vereadores que foi feita uma informação às IPSS do Concelho para que, se
assim o entenderem, possam aproveitar esta oportunidade.------------------------------------ Que no dia 15 (quinze) de fevereiro houve uma reunião com a chefe de Gabinete da
Câmara de Braga, Dr.ª Ana, o arqueólogo Dr. Armando e a chefe da Divisão da Cultura,
Dr.ª Silvia, que são responsáveis pela organização do evento Braga Romana, tendo em
vista a troca de informação e o pedido de colaboração para se realizar nos dias 3 (três),4
(quatro) e 5 (cinco) de junho na Vila de Terras de Bouro e S. João do Campo um evento
denominado Geira Romana.-----------------------------------------------------------------------Da parte desses responsáveis da Braga Romana, para além de toda a informação
prestada sobre a logística, a orgânica e as temáticas que são desenvolvidas nesse evento,
houve o convite para a participação de Terras de Bouro na Braga Romana e o
compromisso de colaborar e dar todo o apoio possível na realização da Geira Romana.-- Que a APA (agência portuguesa do ambiente) pretende fazer a limpeza nas margens da
albufeira da Caniçada. A senhora Dr.ª Inês Andrade, Diretora da APA informou que
vão estar envolvidos elementos do exército e da marinha e que ao mesmo tempo serão
retiradas todas as poitas que estão ilegais. A Câmara irá participar na limpeza.-----------Perante esta informação o senhor vereador Adelino Cunha pediu a palavra tendo dito: “Isso é bom, porque são eles que vão assumir e retirar tudo o que é ilegal dentro do
NPA (nível pleno de armazenamento)”----------------------------------------------------------A senhora vereadora Isménia Loureiro também usou da palavra para perguntar “se tudo
o que está na praia do Alqueirão está ilegal”. Foi respondido, pelo senhor Presidente,
que “não, mas que mesmo assim têm recebido contraordenações”.--------------------------O senhor vereador Adelino Cunha voltou a usar da palavra pra afirmar que “aquilo já
está construído há mais de 30 (trinta) anos, mas agora que extrapolou para a
comunicação social, está tudo assustado. Há processos que tiveram contraordenações
que vieram para a Câmara, outros foram para a APA”.----------------------------------------- No dia 18 (dezoito) de fevereiro houve uma reunião online com a ARS (administração
regional de saúde) do norte, pela qual participaram nesta reunião, o senhor Presidente
do Conselho de Administração, Dr. Carlos Nunes e a senhora Dr.ª Clara Castro, Vogal e
pelo ACES Cávado II Gerês/Cabreira, o senhor Diretor Executivo Dr. Nuno Oliveira.
Foram abordadas várias e importantes situações relacionadas com a saúde em Terras de
Bouro, com particular relevância sobre a melhoria de condições da Extensão de Saúde
de Rio Caldo, criação de uma Unidade de Cuidados Continuados no edifício contíguo
ao Centro de Saúde de Terras de Bouro e a transferência de competências da Saúde para
o Município.
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Tendo havido um debate aceso sobre as três situações o senhor Presidente da ARS
comprometeu-se a enviar um “programa funcional” para avaliação por parte do
Município, “mas que até hoje não chegou”.-----------------------------------------------------No caso da transferência de competências e se a perspetiva for adiar, terá que sair uma
portaria para avaliar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal.--------------------- Que vão ser colocados contadores de água em todas as entidades ou instituições que
até agora estiveram sem esse controlo, tendo já sido dado início a esse trabalho na
freguesia de Moimenta. Posteriormente e nos casos em que houver dispensa de
pagamento, tal será considerado como um subsídio.-------------------------------------------- Que a Assembleia Municipal de Terras de Bouro reunirá no dia 25 (vinte e cinco) de
Fevereiro no Salão Nobre dos Paços do Concelho.---------------------------------------------- Sobre uma exposição de lenços de namorados, alusiva ao dia de S. Valentim, 14
(catorze) de fevereiro (dia dos namorados) que está patente no átrio dos balcões de
atendimento do Município, que os mesmos foram cedidos pelo Grupo de Artes & Ideias
de Rio Caldo.----------------------------------------------------------------------------------------- Que se realizou no fim de semana de 11(onze) a 14 (catorze) de fevereiro uma
Feirinha de S. Valentim tendo sido colocados e disponibilizados os stands da Câmara
Municipal, na Praça do Município.---------------------------------------------------------------- Que o Conselho de Ministros aprovou a 17 (dezassete) de fevereiro uma resolução que
declara a situação de alerta em todo o território nacional até ao dia 7 (sete) de março de
2022 (dois mil e vinte e dois), deixando de vigorar a situação de calamidade, sendo
também publicado o decreto lei que altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia
da doença COVID-19. Foram assim aliviadas muitas medidas restritivas, mantendo-se o
uso de máscara em espaços interiores de acesso público.-------------------------------------- Assinado o contrato com a empresa José Firmino da Silva Ferreira no dia 14 (catorze)
de fevereiro para execução da empreitada de beneficiação das condições de visitação a
miradouros e cascatas na serra do Gerês, tendo como principal objetivo criar melhores
condições de segurança e acesso.-----------------------------------------------------------------Terminadas estas informações o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores
se queriam usar da palavra, ao que foi respondido que não.----------------------------------Prosseguindo, o senhor Presidente quis, antes de entrar na “Ordem do Dia”, esclarecer
sobre a “proposta de contratação de empréstimos ao abrigo da linha BEI (banco europeu
de investimento)”, e dos fins a que se destinam, tendo igualmente dado conta das obras
que estão em curso, em fase de conclusão e para concursar.----------------------------------Relativamente à linha de credito BEI o senhor Presidente informou que “o Município de
Terras de Bouro tem investimentos aprovados, dos quais alguns em vias de serem
lançados os respetivos procedimentos pré-contratuais, todos eles enquadráveis na
obtenção desta linha de financiamento, que não é considerado para efeitos do
apuramento da dívida”.-----------------------------------------------------------------------------Este empréstimo de longo prazo no montante de 285.367,78 (duzentos e oitenta e cinco
mil, trezentos e sessenta e sete) Euros e (setenta e oito cêntimos) servirá para financiar a
contrapartida nacional das operações de financiamento das seguintes obras:------------5

- Praia Fluvial do Alqueirão, na albufeira da Caniçada; Ancoradouro Entre Pontes;
Criação de Espaços de Apoio à Visitação; Percurso de ligação a zonas de visitação e
lazer em Moimenta/Terras de Bouro e Zona de Lazer do Rio Homem/Terras de Bouro.-O senhor Presidente informou também os senhores vereadores que “o bairro da EDP
constitui uma dificuldade, em termos de execução, dado o levado custo que representa,
o Centro de Proteção Civil, no edifício da Câmara, está em curso, o Auditório
Municipal está entregue, a 1ª fase do passeio em Vilar da Veiga está a terminar e a
segunda fase vai ser lançado o concurso brevemente, para a requalificação da Geira
Romana foi feito um protocolo com a Universidade do Minho, o Centro Interpretativo
do Garrano está o processo a andar, o Centro Literário do Gerês está concluído, a
estrada de Gondoriz a Brufe já está em execução, a estrada da Ermida está em fase de
conclusão, a obra de requalificação do Centro Interpretativo do Garrano será entregue
brevemente e na área das TICs, irá ser adquirido todo o material necessário, seja
software, sejam computadores, estando a concurso esse processo”.-------------------------O senhor Presidente voltou a perguntar aos senhores vereadores se queriam usar da
palavra.-----------------------------------------------------------------------------------------------Pediu então a palavra o senhor vereador António Cunha, tendo comunicado que, “na
passada sexta-feira, 18 de fevereiro, reuniu com o Eng. Luís Ramalho, da empresa
Skillmind, tendo este apresentado uma medida de apoio dirigidas ao setor do Comércio
e Serviços da Componente 16 - Empresas 4.0 do Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR), designada “Bairros Comerciais Digitais”, que pretende potenciar a atividade
económica das PME a nível de digitalização e competitividade dos seus modelos de
negócio, destinados a espaços urbanos contíguos que gozam duma delimitação
geográfica, contendo uma densidade relevante de atividades comerciais e de prestação
de serviços com uma estratégia comum de gestão.---------------------------------------------O Sr. Vereador informou, ainda, que ficou agendada uma nova reunião, com vista a
definir as próximas fases a desenvolver para uma eventual candidatura.”------------------O senhor Presidente retomou a palavra para agradecer a informação do senhor Vereador
e dar conta que também reuniu com a Irmandade do S. Bento para falar sobre a
participação na BTL (bolsa de turismo de lisboa). Em 2019 (dois mil e dezanove) a
Equidesafios e a Irmandade do S. Bento iam à BTL em conjunto. Agora, passada a
pandemia, pretende-se voltar lá. A Câmara no futuro poderá ir sozinha, mas nesta altura
irá com estas entidades.----------------------------------------------------------------------------Sendo onze horas e quinze 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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