Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 06 de Abril de 2022

Aos seis dias do mês de abril 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, 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. ---------------------------------------------------------Verificada a ausência da senhora vereadora Ana Genoveva Araújo, o senhor Presidente
informou que a mesma se encontrava a participar numa iniciativa no Agrupamento de
Escolas, não lhe sendo possível estar presente nesta reunião.
Logo após, o senhor Presidente colocou a ata do dia vinte e três de março 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.---------------------------------------------Perguntou depois aos senhores vereadores se queriam usar da palavra para questionar ou
expor sobre algum assunto.------------------------------------------------------------------------Foi respondido que não.----------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------Continuando, o senhor Presidente informou os senhores vereadores das atividades e
iniciativas ocorridas e a decorrer no Município, assim disse:---------------------------------- Que no dia 19 (dezanove) de abril terá uma reunião em Lisboa, promovida pelo senhor
Presidente da República, para a qual foram convidados todos os presidentes de Câmara.
- Que o Centro Municipal de Valências, que havia sido criado para promover e
disponibilizar diversos serviços como enfermagem, terapia da fala, atividades
ocupacionais para crianças e jovens, serviço de apoio psicológico, porque já não estava
a dar resposta nessas áreas, foi extinto, tendo passado a ser denominado Serviços
Educativos do Município, por concentrar as suas atividades mais na área da Educação,
como ATL (Atividade de Tempos Livres), Apoio ao Estudo e outras iniciativas.---------- A EPATV (Escola Profissional AMAR TERRA VERDE) terá a decorrer nos meses de
abril e maio várias ações de formação, certificadas.--------------------------------------------
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- O Clube de Tiro aos Pratos de Terras de Bouro participou em Valpaços na 2ª
(segunda) prova do XX Circuito Interclubes de Tiro aos Pratos tendo conquistado vários
troféus, em que João Carlos Costa foi vencedor do escalão sénior, 1ª (primeira)
categoria e vencedor absoluto, após a final, Manuel Cracel Viana, vencedor do escalão
master, 1ª (primeira) categoria, José Pires de Freitas, 3º (terceiro) classificado no
escalão master e José Carlos Costa, 2º (segundo) classificado no escalão sub25.---------- Que a assinatura do contrato para execução da obra do Centro Interpretativo do
Garrano ocorreu no dia 21 (vinte e um) de março com a empresa José Firmino da Silva
Ferreira, que ganhou este concurso.--------------------------------------------------------------- No dia 19 (dezanove) de março foi feita, na Marina de Rio Caldo, a receção ao senhor
Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, que ali se
deslocou para a cerimónia que teve por objetivo a assinatura de um protocolo que visa a
fiscalização da Albufeira da Caniçada.-----------------------------------------------------------Nessa cerimónia, disse o senhor Presidente, “aproveitei para agradecer ao Governo da
República, na pessoa do senhor Ministro, que sempre se revelou uma pessoa empenhada
e de trato simples, tendo manifestado grande recetividade para resolver problemas de
Terras de Bouro e do Parque Nacional. Igualmente aproveitei para me despedir do
mesmo, dado saber que não ia continuar no Governo”. ---------------------------------------- Que o Fundo Ambiental incorporou no seu Orçamento para 2022 (dois mil e vinte e
dois) 1.000.000,00€ (um milhão de Euros) para serem aplicados em Terras de Bouro em
obras que tenham como finalidade a “proteção ambiental associada à rejeição de águas
residuais em área protegida – Parque Nacional da Peneda Gerês”. Já está a ser ultimado
um projeto para ser enviado, como proposta de Protocolo, ao Fundo Ambiental. “As
necessidades são muitas, mas concentramo-nos no Parque Nacional”.----------------------- Tendo o Município aderido à iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol, “Portugal
Numa Bancada” recebeu 50 (cinquenta) bilhetes para assistir ao jogo de Portugal
Turquia. Estes bilhetes foram oferecidos aos alunos do ensino secundário do
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro.--------------------------------------------------- O Centro Social da Paróquia de Chorense no âmbito do Aviso Norte-42-2018-15 viu
aprovada a Operação Norte-07-4842-FEDER-000203 que visa a aquisição de uma
viatura de nove lugares, adaptada para transporte de pessoas com mobilidade reduzida e
condicionada, que representa um investimento de 29.717,69€ (vinte e nove mil,
setecentos e dezassete Euros e sessenta e nove cêntimos), contando com uma
comparticipação do Fundo Europeu de Desenvolvimento de 25.260,04€ (vinte e cinco
mil, duzentos e sessenta Euros e quatro cêntimos).--------------------------------------------Também e através da Operação Norte-07-4842-FEDER-000561 foi aprovada outra
candidatura para aquisição de equipamento básico (mobiliário e Kits porta-refeições),
uma viatura de 9 (nove) lugares e uma viatura comercial, serviços de arquitetura e a
realização de algumas obras no interior e exterior do edifício. Este investimento ascende
a 120.250,74€ (cento e vinte mil, duzentos e cinquenta Euros e setenta e quatro
cêntimos), havendo uma comparticipação financeira do FEDER de 96.905,62€ (noventa
e seis mil novecentos e cinco Euros e sessenta e dois cêntimos).----------------------------Para estas comparticipações foi preponderante a decisão interventiva do Município.-----2

- Que a Associação Empresarial do Vale do Homem (AEVH), em parceria com a
Câmara Municipal de Terras de Bouro realizou no dia 23 (vinte e três) de março o
sorteio dos cupões da campanha de apoio ao consumo no comércio local, no Natal de
2021 (dois mil e vinte e um). Os vencedores receberam voucheres de compras que terão
que ser descontados no comércio de Terras de Bouro. Esta campanha juntou cerca de
5.000 (cinco mil) cupões nos diferentes estabelecimentos comerciais de Terras de
Bouro.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O Serviço Municipal de Proteção Civil promoveu ações no âmbito da comemoração
do dia Internacional da Proteção Civil, (um de março). Estas ações que decorreram no
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro tiveram a colaboração do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, da Cruz Vermelha Portuguesa, com a
Delegação de Rio Caldo e de Terras de Bouro e da Guarda Nacional Republicana
(Grupo de Busca e Resgate em Montanha).------------------------------------------------------ Que a Embarcação Turística “Rio Caldo” foi submetida a inspeção no dia 31 (trinta e
um) de março (dentro e fora de água), tendo a Autoridade Nacional da Capitania do
Porto de Vila do Conde considerado que a mesma se encontra apta aos fins a que se
destina.------------------------------------------------------------------------------------------------- Que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Terras de Bouro
promoveu uma campanha denominada “Laço Azul”, tendo como objetivo a prevenção
de maus tratos na infância.-------------------------------------------------------------------------- O Município de Terras de Bouro promoveu, no dia 1 (um) de abril, uma sessão para
implementação do Plano de Deteção e Controlo da Vespa Velutina. Esta reunião contou
com a participação do vice-presidente Adelino Cunha (que tem sob a sua alçada o
Pelouro da Proteção Civil), da Proteção Civil Municipal, dos presidentes das juntas de
freguesia, de representantes da Associação de Apicultores. Nessa reunião foram
entregues 330 (trezentos e trinta) armadilhas e 1980 (mil novecentos e oitenta) porções
de atrativo com isco alimentar. A concretização e operacionalização das ações propostas
neste Plano permitirão controlar e monitorizar a evolução da vespa velutina no território
concelhio.--------------------------------------------------------------------------------------------- Que ia ser proposto para votação um voto de pesar pelo falecimento do senhor José
Maria de Freitas que foi Presidente da Junta da Freguesia da Ribeira e pai do
funcionário desta Câmara Municipal, João José Dias de Freitas.-----------------------------Depois destas informações o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se
queriam usar da palavra.---------------------------------------------------------------------------Foi respondido que não.----------------------------------------------------------------------------Então o senhor Presidente retomou a palavra para comunicar aos senhores vereadores
que “a segunda fase da obra do canil, provavelmente, vai ter que ser sujeita a novo
concurso, atendendo a que o adjudicatário submeteu a caução fora do prazo. Entretanto,
também será feita a audiência prévia”.-----------------------------------------------------------Prosseguindo deu conta que no dia 29 (vinte e nove) de abril se realizará a Assembleia
Municipal onde será apresentada uma revisão ao orçamento, tendo como finalidade o
reforço de verbas que sustentem as candidaturas aprovadas.----------------------------------
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Depois o senhor Presidente informou que “foi fechado o processo da estrada da Ermida,
que tem estado parada, por não ter sido possível o acordo com alguns proprietários. Em
maio, esta obra estará concluída e o Granfondo Gerês já passará nessa estrada”.----------Relativamente às obras nos miradouros e cascatas da serra do Gerês, o senhor
Presidente disse que “as obras estão em fase de conclusão, cumprindo-se o contrato com
o Fundo Ambiental. Esperamos fazer uma inauguração com a presença da senhora
Secretária de Estado do Ambiente, aproveitando para lhe propor novos projetos”.-------Disse também que “as obras do Bom Jesus das Mós já iniciaram e estão a desenvolverse a bom ritmo, prevendo-se que estejam prontas para a festa que se realiza no mês de
junho”.------------------------------------------------------------------------------------------------Falou depois sobre a 1ª reunião consultiva para a elaboração do Programa Especial da
Albufeira da Caniçada (PEAC), que ocorreu no dia 5 (cinco) de março no Centro de
Animação Turístico do Gerês, sendo que, este PEAC substituirá o atual POAC (Plano
de Ordenamento da Albufeira da Caniçada) e que tem relevado interesse para os
concelhos de Terras de Bouro e Vieira do Minho, muito embora o concelho de
Montalegre também tenha estado presente.-----------------------------------------------------Este Plano é de extrema importância para Terras de Bouro, pois ao longo dos últimos 4
(quatro) anos foi uma reivindicação nossa, para que este Plano fosse revisto, dado que já
leva 10 (dez) anos de atraso, prejudicando todos os agentes económicos pelo seu
desordenamento.------------------------------------------------------------------------------------Com esta revisão a Câmara Municipal pretende criar as condições e infraestruturas
necessárias e urgentes para uma melhor sustentabilidade ambiental, bem como a
criação de praias, ampliação da marina, beneficiação das margens da albufeira e de
todas as infraestruturas pertencentes a esta “usufruição”.-------------------------------------Uma das necessidades maiores é a conformação com o nosso PDM que permita a
construção de Estruturas Turísticas, hoteleiras e particulares, sempre em harmonia e
enquadramento paisagístico.-----------------------------------------------------------------------É uma revisão muito importante para Terras de Bouro, mas só acataremos o que servir
os interesses da Câmara Municipal e dos seus munícipes, dentro do bom senso e
razoabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------“Será um processo duro e difícil, mas é um caminho que vamos ter que percorrer”
afirmou o senhor Presidente. Nessas reuniões, esclareceu também, “estarei eu, o vicepresidente, Dr. Adelino Cunha e o Eng.º Isac Santos da Divisão de Planeamento e
Urbanismo.-------------------------------------------------------------------------------------------A empresa que está a elaborar este PEAC é a RR Plannig, a mesma que elaborou o
POAC há vinte anos”.------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Adelino Cunha pediu a palavra tendo dado nota da intervenção que o
senhor Eng.º Jorge Dias, chefe de departamento do ICNF fez nessa reunião, quando
disse “ que já tem o Programa Especial do Parque Nacional da Peneda Gerês
(POPNPG) muito adiantado”, considerando o senhor vereador que “vai ser um processo
difícil, porque há alterações significativas nas áreas de restrição”.---------------------------
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Por fim, o senhor Presidente dirigiu o convite aos senhores vereadores para estarem
presentes na visita pascal que se realizará no Município, pelas catorze horas, do dia 18
(dezoito) de abril (segunda feira de Páscoa).----------------------------------------------------Sendo onze horas e quarenta 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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