Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 13 de Agosto de 2020

Aos treze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte, 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
dezassete a dois mil e vinte e um: o Presidente da Câmara Municipal, Manuel João
Sampaio Tibo e os vereadores, Adelino da Silva Cunha, Paulo Alexandre Vieira e
Sousa, Ana Genoveva da Silva Araújo e Luís António de Sousa Teixeira. -----------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. ---Ao iniciar esta reunião o senhor Presidente informou os senhores vereadores da
ausência por férias do senhor Paulo Antunes, que secretaria as reuniões do Executivo,
sendo este substituído pelo senhor Avelino Soares, adjunto da presidência. ---------------Continuando, o senhor Presidente disse que estavam por aprovar as atas das reuniões
dos dias quatro de junho, dois de julho, dezasseis de julho e três de agosto, tendo
perguntado aos senhores vereadores se tinham algum reparo ou correção a fazer às
mesmas, ao que foi respondido que não. Colocadas à votação, uma ata de cada vez,
foram aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------De seguida informou os senhores vereadores das iniciativas, atividades e
acontecimentos que ocorreram ou irão decorrer no território concelhio. Assim, disse: --Que no domingo, dia nove de agosto, foi celebrada uma missa em honra de S. Braz, na
Igreja Matriz de Moimenta, comemorativa das festas concelhias. ---------------------------Prosseguindo, informou que neste dia (treze de agosto), pelas catorze horas e trinta
minutos, ocorrerá uma visita da senhora Secretária de Estado da Valorização do Interior,
Dr.ª Isabel Ferreira, a este Município, aproveitando essa oportunidade e a reunião que
terá com a mesma para expor assuntos e temas das mais diversas situações. Desde logo,
referiu, a Praia do Alqueirão, a beneficiação do caminho desde a central de Vilarinho
das Furnas, em Vilar da Veiga, até à Cachoeira, em Rio Caldo, a Ecovia do Homem, a
ETAR de Souto, a instalação de Fossas Biológicas, colocação de antena de
comunicações em Leonte, ampliação de Fibra Ótica no território concelhio, etc. --------Para a consecução desses projetos e objetivos, disse o senhor Presidente, que na
conversa com a senhora Secretária de Estado procurará “arranjar forma de ajuda, ou
através do Orçamento de Estado ou dos Fundos Comunitários”. ----------------------------Seguidamente apresentou o seu reconhecimento pelo trabalho dos bombeiros nas
missões de combate a incêndios e de socorro, estendendo este reconhecimento às
delegações da Cruz Vermelha Portuguesa do concelho e de modo especial à Delegação
de Rio Caldo pelos inúmeros serviços de resgate em que os seus socorristas se têm
envolvido na serra do Gerês. -----------------------------------------------------------------------Continuando, falou sobre o projeto “Ter+Sucesso no Verão” que está ser implementado
em parceria com os CATL do Concelho de Terras de Bouro e que visa trabalhar com as
crianças o processo de aprendizagem que melhor se ajuste às necessidades. --------------1

Informou depois, sobre o Dia Internacional da Juventude que decorreu a 12 de agosto e
do contributo que o Município deu, possibilitando, mediante marcação prévia, visitas
gratuitas aos museus, bem como viagens na embarcação turística Rio Caldo. -------------Igualmente deu conta da assinatura do contrato de execução da empreitada de
“construção da rede pedonal estruturante e acessível de ligação às centralidades de Rio
Caldo e Vilar da Veiga – 1ª fase”, que ocorreu no dia três de agosto com a empresa
vencedora do Concurso Público, MARIJOBEL, Ld.ª. -----------------------------------------O senhor Presidente deu depois a palavra à senhora Vereadora Ana Araújo para falar
sobre a comparticipação que a Câmara Municipal irá assumir com a atribuição de fichas
de trabalho complementares aos manuais escolares. -------------------------------------------A senhora Vereadora sintetizou esse assunto referindo que “os alunos do 1º ciclo irão
receber do Ministério da Educação os manuais escolares novos e que a Câmara
comparticipará na íntegra as Fichas de Trabalho complementares a todos os alunos que
se encontrem a frequentar o 1º ciclo do ensino básico no concelho de Terras de Bouro,
independentemente do seu escalonamento em termos de Ação Social Escolar, reduzindo
assim, os custos de educação para as famílias”. ------------------------------------------------Concluindo, o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se queriam usar da
palavra, antes da Ordem do Dia, tendo sido respondido que não. ----------------------------Sendo dez horas e vinte minutos e nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da
Câmara Municipal deu por encerrada a 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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