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

Aos nove dias do mês de março 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 vinte e três de
fevereiro à consideração dos senhores vereadores, tendo perguntado se havia alguma
correção ou alteração a fazer.----------------------------------------------------------------------Havendo consenso que a mesma necessitava de uma leitura mais atenta e de pormenor,
foi transitada à próxima reunião.------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------Entretanto e já com a presença nesta reunião do senhor Dr. Paulo Antunes, chefe da
Divisão Administrativa e Financeira, o senhor Presidente solicitou-lhe para prestar
esclarecimentos sobre o ponto cinco da ordem de trabalhos “aumento temporário de
fundos disponíveis”, tendo o senhor Dr. Paulo esclarecido que “a Lei dos Fundos
Disponíveis ou Lei dos Compromissos permite o aumento temporário de verbas em fase
de encerramento do quadro comunitário. No nosso caso concreto, temos que aumentar
os fundos disponíveis para fazer os compromissos e poder contratar, por exemplo:- A
estrada de Brufe, o Centro de Proteção Civil e a Sala Polivalente”. -------------------------A este propósito, o senhor Presidente disse que “aguardamos que nos autorizem a
“soma nula” para, em situações particulares, podermos responder com alguma agilidade
financeira”.-------------------------------------------------------------------------------------------Depois destas explicações o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se
queriam usar da palavra, para obter mais informação.-----------------------------------------Foi respondido que não.----------------------------------------------------------------------------Continuando, o senhor Presidente informou os senhores vereadores das atividades e
iniciativas ocorridas e a decorrer no Município, tendo dado a saber:------------------------- Que no dia oito de março houve uma reunião, no salão nobre dos Paços do Concelho,
com a senhora Dr.ª Inês Andrade, Diretora da Região Hidrográfica do Norte, Agência
Portuguesa do Ambiente, a qual esteve acompanhada com mais quatro técnicas,
incluindo a responsável do Gabinete Norte de Viana do Castelo, Dr.ª Conceição Soares.
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Esta reunião teve por finalidade propiciar um encontro com os operadores turísticos da
“Praia do Alqueirão” em Vilar da Veiga e da zona de lazer da Barca, em Rio Caldo,
para falar sobre a ocupação, por parte desses operadores, das margens da albufeira da
Caniçada com estruturas de apoio às atividades, e que a IGAMAOT (inspeção geral da
agricultura, do mar, do ambiente e do ordenamento do território) levantou autos de
notificação para retirada desses equipamentos.-------------------------------------------------O senhor Presidente deu conta que esta reunião, que ele próprio patrocinou, foi muito
proveitosa, pois os quatro operadores turísticos presentes (faltaram dois) tiveram
oportunidade de expor e esclarecer algumas dúvidas, tendo cada caso particular sido
tratado em reunião privada, que se seguiu à reunião conjunta.-------------------------------- Que a hasta pública da escola de Paradela, freguesia de Valdosende ocorreu no dia
oito de março, pela terceira vez, dado que nas duas vezes anteriores não tinham
aparecido interessados. Sendo o valor base de €75.000,00 (setenta e cinco mil Euros) e
tendo havido quatro propostas, a proposta mais elevada foi de €80.501,00 (oitenta mil
quinhentos e um Euros), tendo o senhor Presidente referido que a ata desse
procedimento “será presente a reunião de Câmara logo que possível”.---------------------- A segunda fase da obra do Canil foi ganha pela empresa José Firmino da Silva
Ferreira, Ld.ª.----------------------------------------------------------------------------------------- Idem para a obra de reparação e requalificação do Centro Interpretativo do Garrano.--- Para o concurso Câmara Digital, foram apresentadas onze propostas, estando a ser
feita a análise, porque há valores exageradamente baixos.------------------------------------- Relativamente ao projeto Visitação do Rio Homem estão as propostas para abrir. Esta
candidatura é só para a praia do Rio Homem, havendo outros lotes para concursar
brevemente.------------------------------------------------------------------------------------------- Que para iniciar as obras do Centro Municipal de Proteção Civil houve necessidade de
se transferirem os produtos e materiais que lá estavam tendo, a roupa existente, sido
entregue à associação Humana.-------------------------------------------------------------------- Que o senhor Presidente e os senhores vereadores estiveram presentes na
comemoração dos 40 (quarenta) anos da Associação Sociocultural e Desportiva de
Valdosende – Paradela. Proposto um voto de louvor pelos 40 (quarenta) anos da
Associação e do Presidente, José Maria Arantes Dias, que também fez quarenta anos à
frente daquela Associação.- O senhor Vereador António Cunha está com a responsabilidade de organizar a
participação do Município na BTL (bolsa de turismo de lisboa) que decorre de 16
(dezasseis) a 20 (vinte) de março em Lisboa, estando marcada a inauguração para o dia
17 (dezassete) de março. O senhor Presidente estará presente nas cerimónias de
abertura.----------------------------------------------------------------------------------------------- Dois Centros Sociais submeteram candidatura ao PRR (plano de recuperação e
resiliência), o Centro de Solidariedade Social de Valdosende e o Centro Social e
Paroquial de Cibões. O Centro Social e Paroquial de Moimenta não pode concorrer por
falta de parecer da Segurança Social.--------------------------------------------------------------
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Relativamente ao Centro Social de Valdosende, o senhor Presidente referiu que a
Câmara Municipal pretende adquirir uma parcela de terreno, no lote que foi comprado
por aquela Instituição, tendo em vista criar um parque de estacionamento e possibilitar a
realização de outras atividades.-------------------------------------------------------------------- O Município entregou material pedagógico ao Agrupamento de Escolas, tendo o
senhor Presidente passado a palavra à senhora vereadora do Pelouro da Educação, Ana
Genoveva, para informar sobre essa iniciativa. A senhora vereadora tomou então a
palavra tendo dito: - “Na sequência da política de investimento na Educação assumida
pelo Município de Terras de Bouro, fundamental no desenvolvimento das gerações
presentes e futuras e em parceria com o Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro,
procedeu-se oferta de material pedagógico especifico para apoio à leitura, em particular
dirigido a crianças com dislexia ou outras dificuldades de leitura.--------------------------Com efeito, esta nova ferramenta para crianças, adolescentes ou adultos e que se chama
“C-Pen ExamReader” pack (5 unidades ), trata-se de uma verdadeira inovação que vai
facilitar não só a aprendizagem e a inclusão de crianças com Perturbações da
Aprendizagem Específicas (PAE), nomeadamente, com dislexia ou outras dificuldades
de leitura, mas também para crianças com algumas dificuldades na visão.-----------------Esta “caneta” já é utilizada há vários anos, a nível mundial, em diferentes
línguas/idiomas (inglês, espanhol, alemão, italiano…), no entanto, só recentemente
surgiu em Portugal. A Exam Pen estimula a leitura autónoma de textos impressos, que
lê em alta voz, em português de Portugal.-------------------------------------------------------A autarquia ofereceu ainda obras para leitura para a fase intermunicipal do Concurso
Nacional de Leitura, para todos os ciclos de ensino. Ofereceu, ainda, livros para
enriquecer o acervo documental das Bibliotecas Escolares, assim como demais material
para as bibliotecas escolares.”---------------------------------------------------------------------- Que o Município de Terras de Bouro estabeleceu um protocolo com a Ordem dos
Psicólogos Portugueses tendo como objetivo “aferir as condições de trabalho, a literacia
em saúde, a satisfação laboral, potenciando políticas de conciliação da vida familiar e
profissional, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e mais positivo”.----- Que a Assembleia Municipal apresentou, pela bancada do Partido Social Democrático,
um voto de solidariedade para com o Povo Ucraniano, repudiando a guerra que foi
desencadeada pela Rússia contra aquele País.---------------------------------------------------- Que a senhora vereadora, Ana Genoveva, esteve no dia 22 (vinte e dois) de fevereiro
com uma equipa de reportagem do canal televisivo Porto Canal, no museu de Vilarinho
da Furna, onde orientou a visita e prestou informação sobre a origem, peças expostas e
significado daquele Museu.------------------------------------------------------------------------- A Câmara, numa parceria com o CLDS 4Geira estão a proceder à recolha de bens
alimentares e outros, para enviar, como auxilio, ao Povo Ucraniano.------------------------ Por proposta do Executivo, foi aprovada na Assembleia Municipal de 25 (vinte e
cinco) de fevereiro a prorrogação do prazo para a transferência de competências na área
da Ação Social, ficando assim adiada para 1 (um) de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e
três).----------------------------------------------------------------------------------------------------

3

- Relativamente à transferência de competências na área da Saúde foi feita uma análise
ao Auto de Transferência enviado pela ARS (administração regional de saúde) norte,
pelo chefe da Divisão Administrativa e Financeira, verificando-se que, sendo a proposta
apresentada no valor de 114.865,00 (cento e catorze mil, oitocentos e sessenta e cinco)
Euros e o valor encontrado pelo Município de 178.097,00 (cento e setenta e oito mil e
noventa e sete) Euros, verifica-se que a totalidade do montante de transferência
apresenta um deficit nunca inferior a €63.232,00 (sessenta e três mil, duzentos e trinta
e dois) Euros, pelo que, é intenção do Município de Terras de Bouro, não outorgar o
Auto de Transferência.------------------------------------------------------------------------------ Na área da Educação é muito mais fácil, porque há uns anos já foi feita essa
transferência e agora é só ampliar responsabilidades.------------------------------------------- Que a Assembleia Municipal aprovou os votos de pesar, propostos pelo Executivo,
relativos ao falecimento do senhor Dr. Francisco Sampaio, ex-presidente da Região de
Turismo do Alto Minho, da senhora Dr.ª Maria José Creissac, que exerceu funções de
Vereadora na Câmara Municipal e o senhor Dr. João de Jesus Antunes da Silva que foi
Presidente da Assembleia Municipal de Terras de Bouro.------------------------------------Depois destas informações o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se
queriam usar da palavra.---------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora, Ana Genoveva, tomou a palavra para dizer que “já reuni com a
Comissão de Acompanhamento para tratar da transferência de competências na área da
Educação”
- Ainda antes de entrar na Ordem do Dia o senhor Presidente quis “dar nota que no
ponto número um da agenda de trabalho o pedido de isenção de taxas do Centro Social
e Paroquial de Cibões é para ratificar”, tendo dito que “foi passado o Alvará 13/2022
cujo valor é de €3.243,30 (três mil duzentos e quarenta e três Euros e trinta cêntimos)
que fica como apoio para aquela Instituição” e no ponto número dois “também é pedida
isenção pelo Centro de Solidariedade Social de Valdosende no valor de € 5.811,14
(cinco mil oitocentos e onze Euros e catorze cêntimos), tendo sido deferido o projeto,
mas ainda não foi passada a licença. Se reunir as condições, aquele valor da taxa serlhes-á atribuído como um subsídio”.
Sendo onze horas e vinte 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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