Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 06 de novembro de 2020

Aos seis dias do mês de novembro 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, Ana Genoveva da Silva Araújo,
Paulo Alexandre Vieira e Sousa e Luís António de Sousa Teixeira. ------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. --De imediato foi colocada a votação a ata da última reunião que foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------Prosseguindo deu conhecimento aos senhores vereadores das decisões tomadas ao abrigo
da delegação de competências da Câmara Municipal. ----------------------------------------Posteriormente informou os senhores vereadores das iniciativas, atividades e
acontecimentos que ocorreram ou irão decorrer no território concelhio. Assim, disse: -Que dada a situação pandémica que assola o país foi cancelada a Feira-Mostra de S.
Martinho do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------Que, desde o início da pandemia até ao dia 1 de novembro, se registaram 55 casos de
infeção por COVID-19, no concelho de Terras de Bouro, sendo que na última semana se
encontravam ativos 6 casos. ----------------------------------------------------------------------Que decorreram as filmagens da mini série da RTP, no concelho de Terras de Bouro. -Que a Escola de Música já abriu nas freguesias de Rio Caldo e de Vilar da Veiga. -----Que, no âmbito do “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do
Cávado (PIICIE) – Ter + Sucesso em Terras de Bouro” e em parceria com a Equipa
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), do Agrupamento de Escolas
de Terras de Bouro, foram realizadas duas sessões por videoconferência alusivas à
temática: "Repensar a escola para o Séc. XXI". ------------------------------------------------Que se efetuou um comunicado à população sobre as medidas de combate à pandemia,
alertando para o reforço dos cuidados a ter pela população. ---------------------------------De seguida questionou sobre as opções a tomar quanto ao futuro das reuniões de Câmara:
presenciais, por videoconferência ou num sistema misto. Mais disse que no decorrer da
semana seguinte cada um dos membros comunicaria a sua opção. Esta medida, além de
representar uma medida de proteção para cada um dos elementos do executivo reforçará
também a imagem que a administração pública deverá passar para a população em geral.
Por fim referiu que os serviços municipais se encontram a cumprir o plano de
contingência interno. -------------------------------------------------------------------------------Posteriormente o senhor Presidente procedeu à apresentação do projeto da requalificação
da Estrada da Ermida, que se encontra em concurso público, uma vez que a APA já emitiu
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o parecer de não sujeição daquela intervenção a estudo de Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA). -----------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que, para a emissão daquele parecer, a APA terá que auscultar uma série de
entidades, como a Direção Geral do Património Cultural, o Laboratório Nacional de
Energia e Geologia, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o que resultou que o pedido
formulado pelo Município em abril do corrente ano, apenas tenha tido resposta no passado
dia 4 do corrente mês. -----------------------------------------------------------------------------Após a apresentação, através de meio digital, da intervenção a efetuar, da qual resultará
uma faixa de rodagem de 5,5 metros, acrescidos de 0,6 metros de berma em cada um dos
lados, totalizando 6,7 metros de largura, o senhor Presidente informou que se seguiriam
as negociações com os proprietários dos terrenos que confinam com aquela via para
negociação das parcelas a ceder ao domínio público. -----------------------------------------Terminando a sua intervenção o senhor presidente questionou se algum dos presentes
desejava usar da palavra, tendo-se inscrito o senhor Dr. Paulo Sousa. ---------------------Usando da palavra, aquele vereador municipal, referiu que o projeto de beneficiação da
Estrada da Ermida é uma boa iniciativa do executivo municipal, louvando o projeto e
lamentando o seu lançamento tardio que irá coincidir com o período eleitoral do próximo
ano. Neste âmbito questionou qual o valor da intervenção.-----------------------------------Retomando a palavra o senhor Presidente informou que o valor base do concurso público
é de cerca de 747.000 €. De seguida referiu que o processo aprovação/validação do
projeto da intervenção passou por diversas fases, com audição a diversas entidades e
posteriores alterações, até ao mês de abril em que foi submetido à APA para emissão do
parecer. “Sem aquele parecer, de acordo com informação do Gabinete Jurídico, não
poderia ser lançado o concurso público. Agora, uma coisa é certa, não vamos deixar de
trabalhar só porque para o ano são eleições”, disse. Por fim disponibilizou-se para fazer
um relatório histórico sobre todo o processo. ---------------------------------------------------Retomando a palavra o senhor Dr. Paulo Sousa questionou se o senhor Eng. Jerónimo já
tinha regressado ao serviço e qual o estado do processo da obra particular no Gerês, no
confinamento do Rua Miguel Torga com a Av. 20 de junho, bem como se o parecer
externo solicitado já foi emitido.------------------------------------------------------------------Usou da palavra, o senhor Presidente para informar que o senhor Eng.º Jerónimo Correia
não se encontra presente, porque se encontra agora em isolamento profilático, no âmbito
da COVID-19. --------------------------------------------------------------------------------------De seguida tomou a palavra o senhor Dr. Adelino Cunha, Vice-Presidente da Câmara
Municipal, para referir que o que está em causa naquele processo é saber se o projeto se
mantém em vigor até à declaração formal da sua caducidade, ou caduca pelo decurso do
tempo. “O parecer externo solicitado servirá para esclarecer esta questão”, disse. ----Retomando a palavra o senhor Presidente acrescentou que, entretanto, a IMEG solicitou
uma prorrogação de prazo para concluir os trabalhos de sustentação/estabilização do
talude e a demolição da parte construída ilegalmente, ou seja, a edificação sobre a via
pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------2

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 e cinco 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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