Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 30 de dezembro de 2020

Aos trinta 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 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,
tendo colocado, de imediato à votação a ata da reunião de 17/12/2020 que foi aprovada
por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------De seguida deu conhecimento aos senhores vereadores das decisões tomadas ao abrigo
da delegação de competências da Câmara Municipal. ----------------------------------------Previamente ao período antes da ordem do dia manifestou voto de pesar pelo falecimento
da mãe do Sr. Arq.º Manuel Rocha, funcionário da Câmara Municipal, pelo falecimento
do Sr. Guilherme Borges, de Rio Caldo e pelo Sr. Eduardo Vilela, de Moimenta. -------Posteriormente informou os senhores vereadores das iniciativas, atividades e
acontecimentos que ocorreram ou irão decorrer no território concelhio. Assim, disse: -Que, na sequência da intervenção do Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa, relativa à atribuição
de um apoio ao arrendamento e a existência de mais-valias do requerente, foi o processo
encaminhado para os serviços no sentido de colher junto da requerente esclarecimentos
sobre a situação. Disse ainda que, até ao cabal esclarecimento da situação não será paga
qualquer verba no âmbito daquele processo. ---------------------------------------------------Posteriormente referiu-se a dois pontos da ordem de trabalhos para prestar os seguintes
esclarecimentos: ------------------------------------------------------------------------------------1. Relativamente ao pedido de apoio da ADRC Chorense houve um lapso na proposta
de atribuição do apoio, propondo a alteração para que o apoio a atribuir seja de
1.160,00 euros. Manifestou ainda o regozijo pela conquista da Taça de Portugal de
Enduro BTT, por parte da equipa daquela associação; ------------------------------------2. Que consta da ordem de trabalhos, para ratificação, um protocolo de colaboração
celebrado com a Agência Portuguesa do Ambiente para valorização do Rio Homem.
Esta intervenção, ao longo de 8 Km’s, entre Chamoim e Souto, servirá para limpar as
margens, proceder a consolidação de taludes em alguns locais, melhorar a interceção
de afluentes com o Rio Homem e proceder ao desaçoramento em algumas zonas. ---Que os custos com a impressão da última edição do jornal “O Geresão” foram assumidos
pela Câmara Municipal, enaltecendo o trabalho do Sr. Dr. Cristóvão Carvalho e a sua
equipa naquele trabalho. ---------------------------------------------------------------------------Que prosseguem os trabalhos de manutenção da Via Romana da Geira. -------------------
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Que, no âmbito da pandemia da COVID-19, devido aos casos ativos no concelho, o
concelho de Terras de Bouro passou a estar incluído nos concelho de risco muito elevado.
Entretanto, disse, todos os utentes do Centro Social de Rio Caldo já tiveram alta. ------Que decorreu, com a presença da Sra. Vereadora, Dra. Ana Genoveva Araújo, a entrega
das prendas de natal às crianças que frequentam os jardins-de-infância e as escolas do 1.º
ciclo, do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro. --------------------------------------Que o caminho Jacobeu da Geira e dos Areeiros, que liga Braga a Santiago de Compostela
foi declarado traçado oficial da Peregrinação Europeia de Jovens. -------------------------Por fim manifestou o desejo de um bom ano a todos os presentes. -------------------------De seguida questionou se algum dos presentes desejava usar da palavra, tendo-se inscrito
o senhor Dr. Paulo Sousa. -------------------------------------------------------------------------Usou da palavra, aquele vereador municipal, para referir que lhe tem chegado diversas
queixas relativas à faturação das águas, questionando se existe algum problema. --------De seguida solicitou que lhe fosse fornecida uma listagem com as transferências efetuadas
para o Centro Social e Paroquial de Chorense ao longo do ano de 2020. ------------------Por fim, o senhor vereador desejou aos presentes um bom ano de 2021. ------------------Usando da palavra o senhor vereador, Dr. Luís Teixeira, desejou aos presentes um bom
ano de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------Retomando a palavra o senhor Presidente informou que será fornecida a listagem
solicitada pelo senhor Vereador. -----------------------------------------------------------------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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