Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 03 de dezembro de 2020

Aos três dias do mês de dezembro 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 Ana Genoveva da Silva Araújo, Paulo Alexandre Vieira e
Sousa, Luís António de Sousa Teixeira e Adelino da Silva Cunha, através da plataforma
de videoconferência Microsoft Teams®. --------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas. --De imediato informou que o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal participará na
presente reunião através de videoconferência uma vez que se encontra em isolamento
profilático. -------------------------------------------------------------------------------------------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 foram disponibilizados testes antigénicos aos Centros Sociais para testagem rápida
dos seus funcionários e utentes e que, infelizmente, nos últimos dias foi necessário efetuar
testes em 4 centros sociais; -----------------------------------------------------------------------Que a situação da pandemia no concelho de Terras de Bouro regista atualmente 24 casos
ativos sendo que 2 se encontram internados; ---------------------------------------------------Que a empresa Correios de Portugal vai assumir novamente a gestão total da dependência
local de Correios da vila de Terras de Bouro, a partir do próximo dia 14 de dezembro; -Que na ordem de trabalhos se encontra uma proposta para a mitigação dos efeitos da
pandemia da COVID-19 que vigorará entre dezembro e março e que com o desenrolar do
tempo será reavaliada. ------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra a Senhora Dra. Ana Genoveva para informar que na Escola de Rio Caldo
uma turma do primeiro ciclo foi colocada em isolamento profilático até ao próximo dia 9
de dezembro, fruto do surgimento de um caso positivo. “Este caso está a originar que
pais de meninos de outras turmas não estejam a levá-los à escola. Existem encarregados
de educação a exigir o encerramento da escola, no entanto, as orientações da DGS
passam pela colocação de turmas em isolamento profilático e não pelo encerramento da
escola – é a chamada criação de bolhas” disse. -----------------------------------------------Retomando a palavra o senhor Presidente informou ainda: ----------------------------------Que no passado dia 25 de novembro se assinalou o Dia Internacional pela eliminação da
Violência contra as Mulheres, no âmbito do projeto “Envolver”, uma parceira dos
Municípios de Terras de Bouro, Amares e Vila Verde, sob o mote: “Nós não
compactuamos com violência doméstica. E tu?” -----------------------------------------------1

Que o Centro Social de Souto adquiriu uma viatura para a assegurar em boas condições
de acesso e segurança o transporte dos seus utentes, apoiada através do aviso de
equipamentos sociais; ------------------------------------------------------------------------------Que no próximo dia 5 de dezembro irá decorrer a apresentação do livro “Da Atlântida à
Europa”, obra da autoria do nosso conterrâneo Pedro Filipe, radicado na Alemanha. A
sessão decorrerá online pelas 18h e será mediada pelo conceituado pintor português,
Alberto da Assunção; ------------------------------------------------------------------------------Que se encontram abertas as inscrições para as Oficinas de Trabalhos de Natal 2020; --Que no dia 24 de novembro decorreu na vila de Terras de Bouro a segunda sessão de
recolha de sangue inserida na ação “Vamos ajudar o António”! A iniciativa registou uma
notável adesão com muitos terrabourenses a participar nesta ação que decorreu na sede
do Centro Municipal de Valências. --------------------------------------------------------------Retomou a palavra a Senhora Dra. Ana Genoveva para esclarecer que a sessão de
apresentação do livro “Da Atlântida à Europa”, decorrerá através da plataforma Zoom,
no próximo dia 5 de dezembro, pelas 18 horas, tendo o município disponibilizado o link
da sessão na página da internet do município. -------------------------------------------------Quanto à celebração do o Dia Internacional pela eliminação da Violência contra as
Mulheres, no passado dia 25 de novembro, referiu que foram elaborados uns panfletos
informativos bem como a colocação de uma faixa na fachada do edifício dos Paços do
Concelho, em honra às 524 vítimas de violência, tendo esta ação tido impacto na
Comunicação Social. -------------------------------------------------------------------------------Retomando a palavra o senhor presidente questionou se algum dos presentes desejava
usar da palavra, tendo-se inscrito o senhor Dr. Paulo Sousa. --------------------------------Usou da palavra, aquele vereador municipal, para questionar qual o objetivo das
plataformas que estão a ser criadas sobre o Rio Gerês, na Vila do Gerês. -----------------Retomando a palavra o senhor Presidente informou que se tratam de balcões que servirão
para visualizar o Rio Gerês e que estão enquadrados na intervenção naquele local no
âmbito do projeto Raia Termal, disponibilizando-se para solicitar a presença do Sr. Arq.º
Manuel Rocha – autor do projeto. Informou ainda que se perspetivam mais intenções no
Rio Gerês, nomeadamente através de protocolo a celebrar com a APA e o ICNF, e
requalificará o rio entre o açude junto ao Parque Tude de Sousa e a ETAR da Assureira.
“Está prevista também uma intervenção técnica para a irradicação da praga conhecida
como “Fallopia Japónica”. Outra intervenção passará pela eliminação da estação
elevatória, junto à ponte do Gerês, encaminhando as águas para a estação junto ao
Campo do Bilinho. Após a conclusão das plataformas serão criados dois novos açudes
junto a cada uma delas. Esta foi a intervenção que foi possível realizar naquele local.
Sabemos que tem havido algum ruído em volta destas plataformas. Está prevista ainda a
colocação de iluminação naquela zona. Como sabemos o passeio naquela área é estreito
e, não raras vezes, vêm-se pessoas penduradas no muro para puderem ver o rio” disse.
Retomando a palavra o senhor vereador afirmou que iria apresentar uma proposta para
apoio à economia local, para ser presente à próxima reunião do executivo municipal. --2

Por fim, 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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