Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 24 de setembro de 2020

Aos vinte e quatro 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, colocou a votação as atas das reuniões dos dias 3 e 10 de setembro que foram
aprovadas por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------De seguida deu conhecimento aos senhores vereadores das decisões tomadas ao abrigo
da delegação de competências da Câmara Municipal. ----------------------------------------Prosseguindo, passou a palavra à Sra. Dra. Ana Genoveva Araújo, vereadora com o
pelouro da Educação, para que esta informasse sobre o arranque do ano escolar,
aproveitando para agradecer todo o trabalho realizado pela senhor Vereadora e pela
Divisão da Cultura. Usando da palavra a senhora vereadora disse que as orientações que
são emanadas das entidades competentes são dirigidas aos agrupamentos de escolas e não
às autarquias. “O arranque do ano escolar está a ser articulado com o senhor Diretor do
Agrupamento, sendo que o pedido que foi efetuado até ao momento foi o do reforço de
Assistentes Operacionais, porque o Governo disse que iria reforçar as escolas com mais
assistentes operacionais e até ao momento ainda não existe qualquer informação a esse
nível.” -------------------------------------------------------------------------------------------------Prosseguindo esclareceu que o município contínua a disponibilizar ao Agrupamento
diversos materiais de proteção individual como sejam as máscaras, álcool-gel,
doseadores, luvas, etc. O Município irá adquirir também tapetes desinfetantes para o
Agrupamento de Escolas, que foram solicitados recentemente. “Neste âmbito o arranque
do ano escolar está a decorrer dentro da normalidade possível”, disse.-------------------No que concerne ao Plano de Transportes, a senhora vereadora referiu que se procedeu à
adaptação da frota municipal para ocorrer às necessidades dos alunos, tendo presente as
limitações de lotação das viaturas. Quanto aos transportes efetuados pelas operadoras de
transportes referiu que se verificaram algumas queixas fruto da deficiente coordenação e
falta de abertura das operadoras para se adaptarem aos horários escolares. Disse ainda
que no segundo dia de aulas foi efetuada uma queixa na GNR, relativa a um transporte
efetuado por um centro social, mas não foram detetadas por aquela autoridade quaisquer
irregularidades. -------------------------------------------------------------------------------------Por fim alertou para a necessidade de haver tolerância em todo este processo uma vez que
se trata de uma realidade nova para todos. -----------------------------------------------------Retomando a palavra o senhor Presidente da Câmara agradeceu os esclarecimentos da
senhora vereadora e aproveitou para referir que a rede de transportes públicos já se
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encontra reposta nos precisos termos do período pré-COVID-19, sendo que a partir da
próxima segunda-feira será reposta a ligação de Valdosende a Terras de Bouro. --------Prosseguindo informou da cessação de funções do Senhor Padre Adelino da Costa e
Sousa, enquanto reitor e capelão da Basílica de S. Bento da Porta Aberta. “Não sendo um
natural de Terras de Bouro, acaba por ser reconhecido como Terrabourense, pois já se
encontra entre nós há mais de 40 anos, com passagens pelas paróquias de Balança e
Chorense, até se estabelecer na paróquia de Rio Caldo. Por tudo isto queria deixar aqui,
em nome da Câmara Municipal, um agradecimento por toda a dedicação e trabalho que
realizou em prol dos Terrabourenses”, disse. -------------------------------------------------Seguidamente informou os senhores vereadores das iniciativas, atividades e
acontecimentos que ocorreram ou irão decorrer no território concelhio. Assim, disse: -Que no dia 15 de setembro reuniu a Comissão Municipal de Proteção Civil, tendo por
objetivo preparar a eventual segunda vaga da COVID-19. Neste âmbito referiu que já se
encontram estabelecidas parcerias, nomeadamente com a Irmandade de S. Bento da Porta
Aberta, para acolhimento de idosos em caso de eventual surto em lares do concelho. --Que a partir do dia 23 e até 13 de novembro decorrerá o processo de migração da TDT
para as novas frequências, estando os serviços municipais disponíveis para auxiliar as
pessoas mais idosas neste processo. -------------------------------------------------------------Que no próximo dia 20 de outubro se celebrará mais um aniversário da atribuição do
FORAL ao concelho, perspetivando-se, se as condições pandémicas se mantiveram como
até ao presente, uma celebração na Vila de Terras de Bouro, convidando-se todos os que
estiverem interessados em participar, cumprindo-se as regras sanitárias que na altura
estiverem em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------Por fim, o senhor Presidente questionou se algum dos senhores vereadores desejaria usar
da palavra, tendo-se inscrito o senhor Dr. Paulo Sousa, a quem foi de imediato dada a
palavra. -----------------------------------------------------------------------------------------------Usando da palavra começou por questionar sobre o regresso ao serviço do Sr. Eng.º
Jerónimo Correia, bem como sobre a existência ou não de desenvolvimentos no processo
da obra da IMEG, na Vila do Gerês. ------------------------------------------------------------De seguida referiu ter tido conhecimento da existência de autuação a pessoas residentes
no concelho, por circulação nos caminhos florestais, junto à Ermida, questionando se a
Câmara Municipal teve conhecimento de tais factos, bem como se existe alguma
intervenção da Câmara Municipal nesta matéria. ----------------------------------------------De seguida questionou se existe alguma orientação relativa ao plano de contingência
municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que tinha previsto questionar sobre o arranque do ano escolar, mas já se
encontra informado pelas informações prestadas pela Dra. Ana Genoveva. --------------Por fim questionou se houve algum processo disciplinar à Sra. Dra. Rute Martins que
originasse o pedido de aposentação junto da Caixa Geral de Aposentações. ---------------
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Retomando a palavra o senhor Presidente esclareceu que o senhor Eng.º Jerónimo Correia
ainda se encontra de baixa e que não existem desenvolvimentos relativos à obra da IMEG.
Afirmou ainda que logo que o Sr. Eng.º regresse ao serviço, deslocar-se-á à reunião de
câmara para prestar todos os esclarecimentos. -------------------------------------------------Relativamente aos caminhos florestais na zona da Ermida referiu ter conhecimento que a
comissão de baldios colocou sinalização e apresentam queixa sempre que detetam
movimento naqueles caminhos. Trata-se de uma questão que já foi reportada ao ICNF e
à GNR aguardando-se os respetivos desenvolvimentos. -------------------------------------Quanto ao plano de contingência referiu que neste momento não existe qualquer motivo
de alarme uma vez que, ao nível do território concelhio, a pandemia se encontra
controlada. Referiu ainda que estabeleceu diversos contactos com o senhor Delegado de
Saúde, que esteve presente na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, estando
a ser seguidas as leis e orientações do Governo. Onde se verifica poder municipal é na
questão dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que, nesta fase,
foi fixada como hora de encerramento as 23 horas. -------------------------------------------Relativamente ao processo da Sra. Dra. Rute Martins solicitou a intervenção do senhor
Chefe da DAF, presente enquanto secretário da reunião. -------------------------------------Usando da palavra o senhor Dr. Paulo Antunes referiu que o pedido de submissão a junta
médica da Sra. Dra. Rute Martins, junto da Caixa Geral de Aposentações não teve origem
em qualquer processo disciplinar, mas tão-somente, numa recomendação da ADSE que
em relatório de junta médica naquela entidade fez aquela recomendação, com base em
eventual incapacidade permanente, tendo toda esta situação sido explicada verbalmente à
Sra. Dra. Rute. Não se tratou de um pedido com origem no município, mas apenas o
prosseguimento de uma recomendação de uma entidade com experiência e
responsabilidade nestas questões – a ADSE. ---------------------------------------------------O senhor Dr. Luís Teixeira questionou se, com base na recomendação da ADSE, o
município tomou a iniciativa e verificação a existência de enquadramento legal. --------Retomando a palavra o Chefe da DAF referiu que os serviços municipais, após a receção
da recomendação da ADSE, tomaram a iniciativa de prosseguir com o processo e que a
notificação da ADSE com a recomendação já vem legalmente sustentada. Tal notificação
vem efetuada nos seguintes termos: “recomenda-se junta médica da CGA, nos termos do
artigo X, da Lei da CGA, para efeitos de verificação de eventual incapacidade
permanente.” -----------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se o envio de uma notificação à Dra. Rute sobre aquele facto, notificação que não
foi levantada nos CTT. ----------------------------------------------------------------------------A Dra. Rute foi contactada pela CGA sobre a junta médica tendo-lhes transmitido que
não pretendia a aposentação. A Câmara foi notificada deste facto, tendo sido dada a opção
ao Município de prosseguimento do processo e solicitação de aposentação obrigatória.
“nunca foi essa a intenção do município e o processo encontra-se encerrado”, disse. --Retomando a palavra o senhor Dr. Luís Teixeira questionou se, uma vez que a Dra. Rute
não recebeu a carta, não deveria ter efetuada previamente nova notificação e se,
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considerando este facto, a submissão à CGA por parte dos serviços não terá sido
extemporânea? --------------------------------------------------------------------------------------O Chefe da DAF retorquiu que eventualmente teria de se aguardar, mas que o problema
não se coloca uma vez que se encontra encerrado. --------------------------------------------De seguida o senhor presidente questionou se mais algum dos senhores vereadores
desejava usar da palavra, o que não se verificou. ----------------------------------------------Sendo dez horas e quarenta 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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