Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 10 de Maio de 2021

Aos dez dias do mês de Maio 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, Adelino da Silva Cunha, Paulo Alexandre Vieira e Sousa
e Ana Genoveva da Silva Araújo. ----------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dezasseis
horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------------------------------Por determinação do senhor Presidente secretariou esta reunião o senhor Avelino José
Antunes Soares, adjunto da presidência. --------------------------------------------------------Logo a iniciar, o senhor Presidente informou os senhores vereadores da ausência do
senhor Vereador Luís Teixeira, que lhe havia comunicado que, por razões pessoais, não
iria poder participar nesta reunião.----------------------------------------------------------------Colocou depois a acta da reunião de vinte e dois de abril à consideração dos senhores
vereadores, que não tendo merecido qualquer reparo, foi posta à votação, tendo sido
aprovada por UNANIMIDADE.
Seguidamente pediu aos senhores vereadores para que fosse permitido introduzir mais
um ponto na Ordem de Trabalhos, justificando-o com um voto de pesar pelo
falecimento do senhor José Manuel Gonçalves de Vilar da Veiga, o que foi aceite,
passando a constituir o vigésimo primeiro ponto.----------------------------------------------Continuando, o senhor Presidente deu conhecimento das decisões tomadas ao abrigo da
delegação de competências que lhe foram conferidas no início do mandato.---------------Perguntou depois aos senhores vereadores se queriam usar da palavra para expor algum
assunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Paulo Sousa pediu a palavra para agradecer ao senhor Presidente e
aos senhores vereadores a anuência que foi dada ao seu pedido para adiamento desta
reunião, cuja realização ordinária seria no dia seis de maio ----------------------------------Antes de entrar na Ordem de Trabalhos o senhor Presidente informou os senhores
vereadores sobre as principais ocorrências verificadas desde a última reunião. Assim
disse:--------------------------------------------------------------------------------------------------- A situação actual da doença por COVID19 no nosso Concelho é de zero casos,
estando a vacinação a decorrer a bom ritmo. No mês de junho, se os recursos humanos
da Saúde assim o permitirem, será feita vacinação intensiva podendo ser aplicadas
seiscentos vacinas por semana.--------------------------------------------------------------------- As Termas do Gerês já abriram no dia oito de maio e as de Moimenta irão iniciar a
actividade no dia dezassete deste mês.------------------------------------------------------------
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- Que as obras na Vila do Gerês estão praticamente concluídas, tal como a limpeza geral
que ali foi feita e que entre pontes também.------------------------------------------------------ Que a comemoração dos cinquenta anos do Parque Nacional da Peneda Gerês se
realizou no Concelho de Melgaço no dia oito de maio, tendo sido “reclamado” um
maior investimento nesta área.--------------------------------------------------------------------- No dia vinte e um de abril decorreu na Câmara Municipal uma reunião de trabalho
sobre a apresentação das áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP em que
participaram os gestores das áreas comunitárias/baldios do Concelho.----------------------- Que estão abertas as candidaturas para promotores ao Programa OTL (Ocupação de
Tempos Livres) para este ano.---------------------------------------------------------------------- Decorreu a vinte e oito de abril uma reunião do Conselho Local de Acção Social
(CLAS).----------------------------------------------------------------------------------------------- Que foi feita uma promoção alargada dos produtos turísticos do nosso território, no
Porto Canal e outros órgãos de comunicação social.-------------------------------------------- Ter assinado, no dia trinta de abril, em Melgaço, um protocolo de cooperação no
âmbito do lançamento da “Rede de Espaços de Coworking/teletrabalho no interior que
será instalado no GIP (Gabinete de Inserção Profissional).-----------------------------------Prosseguindo o senhor Presidente colocou à consideração dos senhores vereadores e em
particular do senhor Vereador Paulo Sousa, que estando no ponto dezassete da Ordem
de Trabalhos, para ser apreciada a proposta do Terras de Bouro o Nosso Partido (TBNP)
“Medidas de Apoio à Economia Local” e existindo alguma dúvida sobre a legislação
que a suporta, se não seria de esclarecer melhor essa parte e reapreciar a proposta na
próxima reunião.------------------------------------------------------------------------------------Sobre o mesmo assunto, o senhor Presidente propôs ao senhor Vereador Paulo Sousa se
não seria também de transpor a implementação desta proposta para o período de
Inverno, uma vez que seria objectivo da mesma dinamizar a economia local nessa época
do ano.------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador disse que concordava.-------------------------------------------------------Também sobre o valor inicialmente apresentado de setenta e cinco mil Euros, o senhor
Presidente sustentou que não é suportável, tendo explicitado as razões, que têm a ver
com o prazo de implementação, e proposto a verba de 25.000,00 Euros (vinte e cinco
mil Euros) que foram plenamente atendíveis.---------------------------------------------------O senhor Vereador Paulo Sousa prontificou-se a rever a sua proposta nos aspectos que
foram referidos, alterando também a designação de plataforma para link.------------------Sendo dezassete horas e nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Câmara
Municipal deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que, depois de
lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. ---------------------------------------------
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