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

Aos vinte e três 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. ---------------------------------------------------------Antes de prosseguir, o senhor Presidente solicitou aos senhores vereadores a permissão
para introduzir mais um ponto na Ordem do Dia relacionado com o Protocolo de
Colaboração Técnica “Fiscalização da Albufeira da Caniçada, entre Vieira do Minho e
Terras de Bouro” que foi assinado no dia 19 (dezanove) deste mês, na cerimónia que
ocorreu no Centro Náutico de Rio Caldo.-------------------------------------------------------Tendo colhido a anuência dos senhores vereadores, este ponto passou então a fazer parte
da Ordem de Trabalhos com o nº 12 (décimo segundo).--------------------------------------Logo após, o senhor Presidente colocou a ata do dia vinte e três de fevereiro à
consideração dos senhores vereadores, tendo perguntado se havia alguma correção ou
alteração a fazer.------------------------------------------------------------------------------------Não tendo havido qualquer reparo por parte dos senhores vereadores, foi a mesma posta
a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.---------------------------------------------O mesmo procedimento foi seguido relativamente à ata da reunião do dia nove de
março, tendo o senhor Presidente colocado a mesma 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.---------------------------------------------Perguntou depois aos senhores vereadores se queriam usar da palavra para perguntar ou
expor sobre algum assunto.------------------------------------------------------------------------Foi respondido que não.----------------------------------------------------------------------------Continuando, o senhor Presidente informou os senhores vereadores das atividades e
iniciativas ocorridas e a decorrer no Município, assim disse:---------------------------------- Que o Executivo fez uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), no dia 17
(dezassete) de março, tendo o senhor Presidente manifestado grande contentamento pelo
regresso deste certame ao nosso País, depois do interregno de dois anos, devido à
pandemia. O Concelho de Terras de Bouro também esteve presente num stand, “sendo
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desta forma possível continuar a ter esta promoção, divulgando as nossas riquezas e
potencialidades”. Igualmente deu conta da sua presença nos dois primeiros dias e da sua
participação nas cerimónias de abertura.---------------------------------------------------------- A APA (agência portuguesa do ambiente) promoveu no dia 19 (dezanove) de março
uma iniciativa no Centro Náutico de Rio Caldo, para a qual a Câmara foi convidada,
tendo por finalidade a limpeza das margens da albufeira da Caniçada, que acabou por
não ser feita devido ao nível elevado da água e a reposição da legalidade com a retirada
das poitas de atracagem de embarcações de recreio. Nesta cerimónia estiveram
presentes o senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes, o
senhor Almirante Gouveia e Melo, Chefe do Estado Maior da Armada, o vicepresidente da APA, Pimenta Machado e a senhora Diretora do ICNF, Sandra Sarmento.
A Câmara Municipal ficou de enviar um orçamento para aquisição de uma embarcação
elétrica para oito ocupantes, embarcação esta que ficará sob a alçada do Município e à
disposição das diversas entidades: - Câmara, APA, ICNF, Bombeiros etc.-----------------O senhor Presidente referiu também que na sua intervenção, nessa cerimónia, para além
de outras considerações, disse que “chegou o momento de rever o POAC (Plano De
Ordenamento da Albufeira da Caniçada) e que “esta água doce, não nos seja amarga no
futuro”, procurando alertar para a situação que há de resolver os problemas do
saneamento.------------------------------------------------------------------------------------------- Que o senhor Presidente e a senhora vereadora Ana Genoveva estiveram no dia 21
(vinte e um) de março na 1ª Romaria de S. Bento da Porta Aberta. Esta romaria foi
presidida pelo novo Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas, D. José Cordeiro,
tendo o senhor Presidente dito que ficou muito bem impressionado com o mesmo,
apreciando o seu temperamento afável e de muita proximidade.------------------------------ Foi assinado o contrato com a empresa José Firmino da Silva Ferreira Lda para a
empreitada do Centro de Interpretação do Garrano na freguesia de Covide, cujo valor é
de 179.000,00 (cento e setenta e nove mil Euros).---------------------------------------------- Que o concurso para a obra do Centro Balnear do Rio Homem ficou deserto, tendo
como justificação para tal o valor proposto para a empreitada, ser baixo. Será colocada
novamente a concurso.------------------------------------------------------------------------------ Estão a decorrer as seguintes obras: - Estrada da Ermida, Estrada de Brufe, Sala
Polivalente, Centro Municipal de Proteção Civil, Miradouros e Bom Jesus das Mós.----- No ano de 2021 (dois mil e vinte e um) as receitas da Casa dos Bernardos, Centro
Náutico de Rio Caldo, Centro de Animação Turístico do Gerês, Piscina de Moimenta e
Club de Saúde do Gerês, atingiram o montante de 204.292,52 (duzentos e quatro mil,
duzentos e noventa e dois Euros e cinquenta e dois cêntimos). Este valor deve ter em
consideração a isenção de pagamento de rendas que foi concedida no período de maior
prevalência de Covid19 e o encerramento da piscina do Gerês. O senhor Presidente
dirigiu um agradecimento ao senhor Avelino Soares, pela colaboração prestada na
gestão dessas áreas.---------------------------------------------------------------------------------- A Paróquia de Souto recebeu no dia 20 (vinte) de março um concerto quaresmal pela
Schola Cantorum Colegiada de Cedofeita. Este concerto teve lugar na Igreja Paroquial
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do Divino Salvador de Souto e estiveram presentes o senhor Presidente e o senhor
vereador António Cunha.--------------------------------------------------------------------------- A angariação de bens para o povo ucraniano foi concretizada numa parceria da
Câmara Municipal com o CLDS 4Geira, havendo uma boa articulação com a
Associação “Braga SOS Ucrânia”----------------------------------------------------------------- O Município de Terras de Bouro informou que a APDA – Associação Portuguesa de
Distribuição e Drenagem de Águas, promoveu no dia 22 (vinte e dois) março, pelas 22
horas a ação “H2Off – Hora de Fechar a Torneira”, como forma de assinalar o Dia
Mundial da Água.------------------------------------------------------------------------------------ Que a Assembleia Intermunicipal do Cávado se realizou no passado dia 10 (dez) de
março, tendo havido a tomada de posse dos elementos da Assembleia, onde Terras de
Bouro está representada, e a eleição da Mesa da Assembleia Intermunicipal.--------------- Os fins de semana gastronómicos vão decorrer nos dias 26 (vinte e seis) e 27 (vinte e
sete) de março, sendo esta iniciativa promovida pela Região de Turismo Porto e Norte
de Portugal. Os restaurantes aderentes terão no “Cozido de Feijão com Couves à Terras
de Bouro” o prato em destaque.-------------------------------------------------------------------- O Município de Terras de Bouro poupou na recolha seletiva de resíduos, tendo obtido
um excelente resultado com as 480 (quatrocentos e oitenta) toneladas de resíduos
recicláveis recolhidos o que representa uma significativa poupança na tarifa e taxa de
gestão de resíduos no valor de €18.000,00 (dezoito mil Euros).------------------------------- Que foi feita a divulgação, para eventuais interessados, das orientações sobre as
condições de acesso à tarifa social de energia (eletricidade e gás natural), internet e o
benefício adicional para tarifários sociais de energia (voucher).------------------------------ Que no dia 25 (vinte e cinco) de março pelas 14:30h (catorze horas e trinta minutos)
vai ser apresentado em Vila Verde o livro “6 Lendas do Cávado com Legendas” livro
este, da autoria de Pedro Seromenho e que foi criado no âmbito do projeto “Cultura para
Todos no Cávado” de que o nosso Município faz parte.---------------------------------------- O Centro Social de Souto apresentou uma candidatura ao Aviso Norte-42-2019-48,
Equipamentos Sociais, tendo em vista qualificar e diversificar os serviços prestados aos
utentes do SAD (serviço de apoio domiciliário) e CAO (centro de atividades
ocupacionais) tendo adquirido uma viatura de nove lugares e um conjunto alargado de
material de fisioterapia. Estas aquisições ascenderam a um investimento total de
€41.209,24 (quarenta e um mil, duzentos e nove Euros e vinte e quatro cêntimos), em
que €35.027,85 (trinta e cinco mil, vinte e sete Euros e oitenta e cinco cêntimos), foram
comparticipados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER),
preponderando para esta atribuição a decisão interventiva do Município.------------------- Que de domingo para segunda (dia vinte de março) ardeu uma cozinha em Chorense a
uma munícipe de fracos recursos económicos, tendo o senhor Presidente e a senhora
Vereadora Ana Genoveva assumido a aquisição e entrega de eletrodomésticos
essenciais para a normalização das funções alimentares. Entretanto, será feito o relatório
social para regularização processual.-------------------------------------------------------------- Os Centros de Testagem de Moimenta e Rio Caldo que estiveram em funcionamento
de 6 (seis) de janeiro a 28 (vinte e oito) de fevereiro, cessaram o atendimento, sendo
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informado os custos que estiveram associados a esse serviço:- Encargo com a
enfermeira, €2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte Euros), equipamentos de proteção
individual, €357,00 (trezentos e cinquenta e sete Euros) e aquisição de material de
desinfeção €388,00 (trezentos e oitenta e oito Euros).-----------------------------------------Foram efetuados 1.800 (mil e oitocentos) testes.------------------------------------------------ Que o transporte para a vacinação dos munícipes com carências e dificuldades de
mobilidade foi assegurado pela Câmara Municipal, através das Delegações da Cruz
Vermelha Portuguesa, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro e
de táxis. Este encargo, até esta data, é de €23.977,89 (vinte e três mil, novecentos e
setenta e sete Euros e oitenta e nove cêntimos).------------------------------------------------Depois destas informações o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se
queriam usar da palavra.---------------------------------------------------------------------------Foi respondido que não.----------------------------------------------------------------------------Então o senhor Presidente solicitou ao senhor vice-presidente, Adelino Cunha, para
informar sobre a reunião que tivemos com o Eng. Campilho e o Eng. Miguel Santos, da
E-Redes (ex EDP), responsáveis pela ligação da empresa com as autarquias locais.------O senhor vice-presidente tomou a palavra para referir que “apesar de haver um bom
relacionamento pessoal com os responsáveis, a relação institucional com a E-Redes não
tem sido uma relação fácil.------------------------------------------------------------------------Referiu que a ligação com a E-Redes assenta sobretudo em dois aspectos: a iluminação
pública (substituição de lâmpadas fundidas, colocação de LED´s e construção de novos
ramais) e a construção de novos Postos de Transformação (onde a energia chega sem a
potência necessária a casa dos consumidores ou onde surgem, novos consumidores).---Em relação à substituição de lâmpadas fundidas referiu que a situação tem vindo a
melhorar, fruto, também, das novas tecnologias permitirem que, para além do
município, também os particulares e as Juntas de Freguesia, reportem as mesmas de
forma mais fácil e rápida.--------------------------------------------------------------------------Quanto à colocação de LED´s, desde 2017 que a E-Redes tem, a nível nacional e fruto
de um acordo com o Governo, procedido a uma substituição gradual das lâmpadas
antigas pelas modernas LED´s, mais económicas e amigas do ambiente. Este ano prevêse a colocação de 500 (quinhentas) lâmpadas, maioritariamente nas freguesias de Rio
Caldo e Vilar da Veiga. Referiu que, neste momento, temos 2.521 (duas mil, quinhentas
e vinte e uma) LED´s num total de 4.212 (quatro mil, duzentas e doze) lâmpadas
instaladas.--------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito à construção de novos ramais, referiu que esse tem sido o maior
problema desde que tomamos posse. Desde o pedido das Juntas de Freguesia até à
construção dos ramais passavam-se vários anos dado ser um processo burocratizado e
muito lento. Deu como exemplo um ramal em Cabaninhas (Carvalheira) que mesmo
depois de pagarmos passou mais de um ano até ser instalado. Parece-lhe, contudo, que
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a situação tem vindo, também, a melhorar e que a E-Redes tem sido mais célere a enviar
orçamentos.------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à construção de novos Postos de Transformação, referiu que a EDP alterou a
forma como os mesmos eram pedidos e colocados. Até há alguns anos atrás, era o
Município que solicitava a colocação dos mesmos onde achava mais premente. Agora,
são os particulares que têm que apresentar queixa num balcão da E-Redes, esta coloca
medidores nas casas dos queixosos (ou na zona) e decide se é de construir, ou não, o PT
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------Apesar de sabermos de várias queixas apresentadas, não tem conhecimento da
construção de qualquer PT no nosso concelho. Os PT construídos e inaugurados são
todos situações que transitaram do mandato de executivos anteriores (Campo do Gerês,
Covide e Cibões).-----------------------------------------------------------------------------------Sobre este assunto deu como exemplo um abaixo-assinado apresentado junto da ERedes (com nosso conhecimento) pelos moradores da parte baixa da Ribeira, sobre as
constantes quebras de potência e os problemas que isso causa aos mesmos.---------------A E- Redes já reconheceu que o problema só se resolve com a construção de um novo
PT mas, até hoje, não fez nada nem nos parece que haja em andamento um processo
para a construção do mesmo”.---------------------------------------------------------------------Ainda referente à reunião com a E- Redes, o Senhor Presidente destacou “a colaboração
da mesma na substituição da iluminação pública entre Alqueirão e a Rotunda da
Assureira (Vilar da Veiga), que permitiu a construção do passeio até Bairros e está já
preparada para a construção da segunda fase (até à Rotunda da Assureira) que, se
espera, arranque em breve”.-----------------------------------------------------------------------Continuando o senhor Presidente referiu que “na Ordem do Dia vão ser apresentados
vários regulamentos”, tendo perguntado à senhora vereadora Ana Genoveva se
pretendia usar da palavra sobre o “Regulamento Municipal de Concessão de Apoios aos
Estudantes do Ensino Superior – Alteração”.---------------------------------------------------A senhora vereadora tomou então a palavra tendo dito:----------------------------------------“ No que concerne à proposta de alteração ao regulamento para a concessão de apoios
aos estudantes do ensino superior do Município de Terras de Bouro, informo o seguinte:
já era intenção deste executivo municipal alterar o regulamento, de modo a suprir
algumas injustiças. Assim sendo, eu, juntamente com o Cristóvão Carvalho, Chefe
Divisão da Educação, elaboramos proposta de alteração ao mencionado regulamento.
Tendo decorrido dois anos desde a entrada em vigor do regulamento, entendemos ser
importante introduzir algumas alterações, que visam, sobretudo, alargar os beneficiários
do apoio. Nesta proposta ficam abrangidos todos os estudantes que frequentem
estabelecimentos de ensino superior, com aproveitamento escolar, residentes no
concelho de Terras de Bouro. Este apoio tem como objetivo ser um estímulo ao
prosseguimento dos estudos.-----------------------------------------------------------------------
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Já não se atende ao IRS, contudo, continua a manter-se como condição de acesso, ter
aproveitamento escolar no ano letivo anterior ao pedido, considerando como
aproveitamento escolar a aprovação em, pelo menos, metade das unidades de crédito em
que esteja matriculado.-----------------------------------------------------------------------------Também alargamos o apoio aos alunos matriculados em curso técnico superior
profissional. Assim como ficou regulamentado que o apoio equivale ao pagamento de
dez mensalidades por ano”.------------------------------------------------------------------------Sendo onze horas e dez 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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