Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 3 de setembro de 2020

Aos três dias do mês de setembro 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. ---Imediatamente colocou a votação as atas das reuniões de 03/08/2020 e 13/08/2020 que
foram aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------------------Prosseguindo, deu conhecimento aos senhores vereadores das decisões tomadas ao
abrigo da delegação de competências da Câmara Municipal. --------------------------------De seguida informou os senhores vereadores das iniciativas, atividades e
acontecimentos que ocorreram ou irão decorrer no território concelhio. Assim, disse: --Que o projeto “Ter+Sucesso no Verão” está a ser implementado, em parceria com os
CATL do Concelho de Terras de Bouro, e visa trabalhar com as crianças o processo de
aprendizagem que melhor se ajuste às necessidades; ------------------------------------------Que foi assinalado o dia das Festas Concelhias, com a celebração de uma eucaristia na
Igreja Paroquial de Moimenta; --------------------------------------------------------------------Que houve um reforço do abastecimento de água na freguesia de Covide; ----------------Que se encontra em curso, até ao próximo dia 13 de setembro, a iniciativa Gerês Seguro
2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------Que se encontra em curso o processo de renovação dos painéis informativos dos trilhos
pedestres; ---------------------------------------------------------------------------------------------Que a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, se deslocou, no
dia 13 de agosto, ao Município de Terras de Bouro, a quem foram transmitidas as
virtudes e as dificuldades do concelho; -----------------------------------------------------------Que, pelos mais diversos motivos, o concelho de Terras de Bouro, tem tido grande
visibilidade nos meios de comunicação social; -------------------------------------------------Que foi publicada, no Jornal Expresso, uma notícia sobre os tarifários da água no país,
sendo o Município de Terras de Bouro colocado na segunda posição dos municípios
com o tarifário mais barato. ------------------------------------------------------------------------Que, no dia 27 de agosto, o Secretário de Estado da Saúde, Dr. António Lacerda Sales,
visitou o concelho de Terras de Bouro, sendo recebido na vila do Gerês, onde efetuou
uma visita ao complexo termal. Nesta visita foi reivindicado, junto daquele governante,
um maior apoio ao termalismo, a requalificação do Centro de Saúde de Rio Caldo e a
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instalação de uma Unidade de Cuidados Continuados, nas instalações do antigo Lar da
Cruz Vermelha, no Centro de Saúde de Terras de Bouro. -------------------------------------Que prosseguem as atividades das “Oficinas de Verão” sendo que nos passados dias 1 e
2 de setembro, visitaram uma exposição que a Irmandade de S. Bento da Porta Aberta
apoiou e acolheu, tendo a mesma o objetivo de sensibilização através mensagens e
desenhos elaborados pelos meninos com referências ao difícil período que vivemos tão
condicionados pela COVID 19. --------------------------------------------------------------------Por fim, informou que, no dia 4 de setembro, decorrerá uma visita da Secretária de
Estado do Turismo ao nosso concelho. ----------------------------------------------------------De seguida o senhor presidente questionou se algum dos senhores vereadores desejava
usar da palavra.--------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o senhor Dr. Paulo Sousa, Vereador, para expor que a Estrada de Santa
Cruz se encontra muito degradada, questionando se estão previstas intervenções para
aquela via. --------------------------------------------------------------------------------------------Questionou ainda sobre o ponto de situação da obra da IMEG no Gerês. ------------------De seguida propôs a criação de um memorial aos Terrabourense que combateram na
primeira Grande Guerra e na Guerra do Ultramar. ---------------------------------------------Sobre a notícia da Segurança Privada na Praia do Alqueirão questionou se foi instaurado
algum processo ao Município, pela PSP e qual o motivo. -------------------------------------Por fim solicitou que lhe fossem fornecidos os seguintes documentos: ---------------------- Listagem de pagamentos efetuados até ao dia 30 de junho de 2020; ------------------------ Estimativas orçamentais do projeto da Sala Polivalente e do Centro Municipal de
Proteção Civil. ---------------------------------------------------------------------------------------Retomando a palavra o senhor Presidente informou: ------------------------------------------Que a estrada de Santa Cruz está mapeada para intervenção, aguardando-se apenas que
a equipe de intervenção termine os atuais trabalhos, a decorrer na freguesia de
Carvalheira. ------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à obra da IMEG informou que já foi retirada a grua por motivo de cessação do
prazo para a realização das obras, sendo necessária aquela retirada pra prosseguimento
dos trabalhos de requalificação da rua. Informou ainda que foi realizada uma vistoria à
obra da IMEG, por parte do Sr. Eng.º Jerónimo, para verificação dos trabalhos de
sustentação de terras, trabalhos estes que se encontram a ser executados. Referiu ainda
que em relação ao processo administrativo, aquele segue os seus trâmites, relegando
mais esclarecimentos para o senhor Eng.º Jerónimo, numa futura reunião se for
entendido como conveniente. ----------------------------------------------------------------------Quanto ao memorial aos antigos combatentes informou que existe a intenção de criação
desse memorial, para o qual já existe um pedido dos antigos combatentes de Rio Caldo.
O processo encontra-se em curso, para o qual já existe um levantamento, no entanto,
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seguir-se-á um pedido às Juntas de Freguesia para arrolamento de nomes de antigos
combatentes. -----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à notícia da Praia do Alqueirão informou que tal teve origem numa
denúncia efetuada junta da PSP sobre a existência de vigilantes naquele local e que até
às 17 horas, do dia 2 de setembro não tinha chegado à Câmara Municipal qualquer
notificação sobre o assunto. “Esta situação é um não assunto”, disse. ----------------------De seguida, o senhor Presidente fez um resumo dos antecedentes que levaram à
contratação dos vigilantes. Assim disse: “em reuniões da Proteção Civil, com
participação de todas as entidades, nomeadamente, a APA, o ICNF, a GNR, etc.
concluiu-se que, com o aproximar da época de verão, seria necessário implementar
medidas de mitigação da propagação da COVID-19, com especial incidência nos locais
com maior concentração de pessoas como é o caso da Praia do Alqueirão. Uma das
primeiras medidas passaria pela implementação de um programa de sensibilização.
Para esta ação foi feito o repto à GVT e que, em parceria, originou o lançamento do
programa “Gerês Seguro 2020”. No início de junho, decorreu uma reunião, em Braga,
onde participaram a GNR, a GVT, o ICNF e o Município, tendo-se solicitado à GNR o
reforço da segurança no Vale do Cávado. Uma das questões que ficou acordada
naquela reunião foi, uma vez que a GNR não tinha meios humanos para vigiar a Praia
do Alqueirão e a pedido da APA, a contratação de vigilantes para aquela zona. O custo
com a contratação dos vigilantes é muito inferior ao valor que incorreríamos com a
contratação de gratificados da GNR.” ------------------------------------------------------------Usando da palavra o senhor Dr. Paulo Sousa questionou porque é que não foi a APA a
contratar os vigilantes. ------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente respondeu que, além das medidas sanitárias estão também em
causa bens materiais dos diferentes operadores turísticos que operam naquela zona e
que, em termos de Proteção Civil e neste período atípico, alguma coisa tinha que ser
feita. E foi feita! -------------------------------------------------------------------------------------Retorquiu o senhor vereador referindo que os operadores turísticos também podiam
fazer a sua própria segurança, referindo que o que alguns faturam num dia daria para
pagar aos vigilantes durante 2 ou 3 meses. “A contratação de segurança privada para
espaço público é discutível”, disse, reconhecendo de seguida a falta de meios humanos
na GNR. ----------------------------------------------------------------------------------------------Retomando a palavra o senhor Presidente referiu tratar-se de uma medida nova e que no
âmbito da pandemia da COVID-19 “é necessário tomar medidas”. Na reunião em que
este assunto foi discutido estava presente a GNR, que em face da inexistência de meios,
concordou com a medida, tendo inclusive, disponibilizado a articulação do serviço dos
vigilantes com a própria GNR. “Era pior não ter feito nada”. -------------------------------Concluindo, o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se queriam usar da
palavra, antes da Ordem do Dia, tendo sido respondido que não. ----------------------------Sendo onze horas 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. --------------------------------------------3

