Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 14 de janeiro de 2021

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 e Luís António de Sousa
Teixeira. O Senhor Dr. Paulo Alexandre Vieira e Sousa participou na reunião através da
plataforma de videoconferência Microsoft Teams®. ------------------------------------------O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Adelino Cunha não esteve presente,
por se encontrar a acompanhar uma situação de perigo no âmbito da Proteção Civil,
devido ao deslizamento de pedras, na Vila do Gerês. -----------------------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas,
tendo colocado, de imediato à votação a ata da reunião de 30/12/2020 que foi aprovada
por unanimidade. A ata do dia 17/12/2020 será apreciada na próxima reunião do
executivo, uma vez que foram efetuadas correções à mesma. --------------------------------De seguida deu conhecimento aos senhores vereadores das decisões tomadas ao abrigo
da delegação de competências da Câmara Municipal. ----------------------------------------Previamente à informação sobre as atividades e acontecimentos que ocorreram e/ou irão
decorrer no território concelhio, prestou o seu voto de pesar pelo falecimento da mãe da
senhora Dra. Clara Afonso, Técnica Superior da Câmara Municipal, voto ao qual se
associaram todos os presentes. -------------------------------------------------------------------Seguiu-se então a exposição sobre as atividades e acontecimentos que ocorreram e/ou
irão ocorrer com interesse para o Município. Assim disse:
Que o prazo para conclusão da conformação do PDM foi prorrogado até ao dia
13/07/2021, cumprindo assim o prazo de 5 anos inicialmente previsto. Disse ainda que o
processo de revisão se encontra a decorrer em bom ritmo. ----------------------------------Que no primeiro trimestre do corrente ano será publicada o início do processo de revisão
do Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada, bem como, o Plano de Ordenamento
da Albufeira de Vilarinho da Furna, neste caso, em resposta às sucessivas interpelações
do executivo, junto da tutela. ---------------------------------------------------------------------Que, numa próxima reunião, o senhor Dr. Adelino Cunha dará conta dos trabalhos
desenvolvidos pela Proteção Civil Municipal, em face das condições atmosféricas que se
tem verificado no território concelhio. ----------------------------------------------------------Que a Comissão Municipal de Proteção Civil reunião no dia 13 de janeiro para aferir das
medidas a tomar face ao novo período de confinamento, para combate à pandemia da
COVID-19, que se avizinha. -----------------------------------------------------------------------
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Que, após a conclusão da presente reunião, se seguirá uma reunião com os dirigentes
municipais para estabelecer as medidas a tomar internamente, para os próximos 15 dias,
bem como, atualizar o plano de contingência interno. ----------------------------------------Que, de acordo com os últimos dados relativos à pandemia, se verifica a existência de 41
casos ativos em Terras de Bouro, e que existe a probabilidade da existência de 2 surtos
em lares de terceira idade – Moimenta e Vilar da Veiga – desconhecendo-se o número de
casos ativos em cada uma daquelas estruturas residenciais. Em face desta situação,
encontra-se suspenso o processo de vacinação nestes lares, até que a saúde pública
proceda a comunicação em contrário. -----------------------------------------------------------Que foi alargado o prazo para reuniões não presenciais dos órgãos autárquicos foi
alargado até ao próximo dia 30/06/2021, propondo a utilização da metodologia seguida
até ao momento. ------------------------------------------------------------------------------------De seguida questionou se algum dos presentes desejava usar da palavra, tendo-se inscrito
o senhor Dr. Luís Teixeira. -----------------------------------------------------------------------Usou da palavra, aquele vereador municipal, para prestar um voto de pesar pelo
falecimento da mãe da funcionária desta autarquia, Dra. Cristina Barbosa, que exerce
funções no agrupamento de escolas. “O senhor José Sousa, pai da Dra. Cristina, foi
muitos anos Presidente da Junta de Freguesia de Valdosende”, disse. Os restantes
membros associaram-se ao presente voto de pesar. -------------------------------------------De seguida usou da palavra o senhor Dr. Paulo Sousa para questionar sobre o que se passa
com o sistema de faturação do serviço de águas, uma vez que tem recebido diversas
queixas de munícipes. -----------------------------------------------------------------------------Posteriormente questionou qual o estado da licença da obra da IMEG, dada a existência
de possibilidade de ocorrerem derrocadas por falta de obras de contenção dos taludes. Por fim questionou qual a previsão sobre a realização, ou não, das feiras quinzenais. --Retomando a palavra o senhor Presidente informou que aguarda a publicação da lei sobre
as medidas do governo para os próximos 15 dias, no entanto, adiantou que a intenção do
executivo municipal será no sentido de cancelar as feiras municipais. ---------------------Relativamente à obra da IMEG, disse que efetivamente existe alvará para a realização das
obras de contenção, bem como o aterro nas traseiras do prédio. Referiu ainda que segundo
as últimas informações que obteve a empresa encontra-se a realizar as obras que se
encontram licenciadas, a saber: construção de muros de suporte, quer do lado direito, quer
do lado esquerdo, no caminho de acesso às casinhas, bem como, para a demolição do pilar
que se encontra na via pública. -------------------------------------------------------------------Relativamente à questão da fatura das águas o senhor Presidente passou a palavra ao
senhor Dr. Paulo Antunes, que usando da palavra referiu o seguinte: ----------------------“Na altura da atribuição de descontos aos consumidores de água, saneamento e resíduos,
no âmbitos das medidas de apoio à comunidade, estabeleceu-se a atribuição de um
desconto monetário, equivalente ao consumo, em metros cúbicos, de cada consumidor
no período homólogo de 2019. Neste período seria suposto, por maioria de razão, a
realização de leituras dos consumos, o que por várias razões, nomeadamente, pelas
2

limitações impostas pelas medidas de combate à pandemia, não se verificou. Ou seja,
esteve efetuar-se descontos com base em consumos estimados. Quando mais tarde se
efetuaram as leituras dos consumos, o programa entende que aqueles consumos não
foram pagos e não consegue proceder ao acerto. ---------------------------------------------Em face disto, no início do mês de dezembro, o senhor Presidente da Câmara deu-nos
instruções para que, em contacto com a empresa que desenvolveu o software, se
procedesse à correção da situação e à devolução das quantias aos consumidores. -----Trata-se de um trabalho com bastante complexidade, uma vez que é necessário calcular,
consumidor a consumidor, qual o valor pago indevidamente. ------------------------------A empresa encontra-se a trabalhar no assunto, esperando-se para breve a sua
implementação. É um processo que não é possível desenvolver internamente”, disse. -Por fim, o senhor presidente questionou se mais algum dos senhores vereadores desejava
usar da palavra, o que não se verificou. ----------------------------------------------------------Ainda antes da entrada na ordem do dia, considerando a existência na ordem de trabalhos,
conforme previamente acordado, da proposta do TBNP, para estabelecimento de medidas
de apoio à economia local, e o atual estado da pandemia no território nacional, questionou
se não seria oportuno adiar, novamente, a votação deste assunto. --------------------------O senhor Dr. Paulo Sousa concordou com a proposta de adiamento deste assunto. -----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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