Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 10 de setembro de 2020

Aos dez 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. --Iniciando, deu conhecimento aos senhores vereadores das decisões tomadas ao abrigo da
delegação de competências da Câmara Municipal. --------------------------------------------De seguida procedeu à entrega da listagem de pagamentos efetuados, conforme solicitado
pelo senhor vereador, Dr. Paulo Sousa, informando que as estimativas orçamentais
relativas aos projetos da Sala Polivalente e do Centro Municipal de Proteção Civil serão
enviados logo que o Sr. Joel Batista regresse de férias. --------------------------------------Relativamente aos esclarecimentos sobre o processo da IMEG, referiu que no período
antes da ordem do dia seria efetuada uma chamada para o Sr. Eng.º Jerónimo, que se
encontra de baixa, para prestação de esclarecimentos. ---------------------------------------Seguidamente informou os senhores vereadores das iniciativas, atividades e
acontecimentos que ocorreram ou irão decorrer no território concelhio. Assim, disse: -Que entre os dias 15 de setembro e 2 de outubro se encontra aberto novo período de
candidaturas aos apoios ao arrendamento jovem – o Porta 65 Jovem. ---------------------Que nos próximos dias 11 e 12 de setembro, englobada nas Jornadas Gastronómicas
Gerês-Xurês 2020, decorrerá uma jornada de divulgação das potencialidades turísticas de
Terras de Bouro, ação, promovida pela entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal,
que contará com a presença de diversos jornalistas e bloguer’s. ----------------------------Que a Secretária de Estado do Turismo se deslocou ao Município de Terras de Bouro, no
passado dia 4 de setembro, tendo-se realizado uma reunião de trabalho, na qual foram
transmitidas os projetos em curso bem como de novos, para que possam ser objeto de
apoio do Turismo de Portugal. -------------------------------------------------------------------Que através de uma parceria com a instituição bancária Caixa de Crédito Agrícola e com
a Junta de Freguesia do Campo do Gerês, o Município de Terras de Bouro encetou
esforços para que fosse instalada uma caixa multibanco na localidade do Campo do Gerês,
o que se verifica desde o passado dia 9 de setembro. -----------------------------------------De seguida o senhor Presidente entregou aos senhores vereadores uma lista provisória
dos cadernos eleitorais, para a eleição do Presidente e de um Vice-Presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-n). -----------------------Seguiu-se uma chamada para o senhor Eng.º Jerónimo para esclarecimento da obra da
IMEG. ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Usando da palavra o senhor Eng.º referiu que a obra se encontra parada, encontrando-se
a IMEG a proceder ao pedido de prorrogação da licença para conclusão dos trabalhos de
contenção dos terrenos. ----------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que a empresa já procedeu à demolição da edificação que pendia sobre a
via pública. Seguiu-se um despacho de caducidade da licença, sendo que a empresa
contestou aquele despacho, uma vez que não foi notificada da intenção de invocar a
caducidade, pela Câmara Municipal. “O GAJ aderiu à posição da empresa, entendendo
que a caducidade deveria ser declarada formalmente.” ---------------------------------------Entretanto, continuou o Sr. Eng.º, a IMEG foi notificada da intenção de declaração de
caducidade da licença e contestou, encontrando-se o processo no GAJ para tomada de
posição. ----------------------------------------------------------------------------------------------Por fim o senhor Eng.º disponibilizou-se para, em próxima reunião do executivo
municipal, prestar mais esclarecimentos, eventualmente acompanhado pelo jurista que se
encontra a analisar o processo, uma vez que, nesta fase, a questão é mais do foro jurídico
do que técnica. --------------------------------------------------------------------------------------Retomando a palavra o senhor Presidente referiu, então, que, em futura reunião da
Câmara Municipal, será convocado o Sr. Dr. Paulo Monteiro para cabal esclarecimento
desta situação. ---------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a Sra. Dra. Ana Genoveva Araújo para referir que foi instaurado à IMEG
um processo de contraordenação, pela execução de obras em desconformidade com o
projeto, que se traduziu na aplicação de uma multa de € 21.000,00, entretanto contestada
no TAF de Braga. ----------------------------------------------------------------------------------De seguida tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Adelino Cunha, para
referiu que o que está em causa, em termos jurídicos, é o momento em que uma licença
caduca. “Caduca pelo decurso do tempo, ou quando a Câmara declara a caducidade?
Esta é a dúvida jurídica que divide a opinião dos advogados.” -----------------------------De seguida o senhor presidente questionou se mais algum dos senhores vereadores
desejava usar da palavra, o que não se verificou. ----------------------------------------------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. ----------------------------------------------------------------
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