Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro,
realizada em 20 de Maio de 2021

Aos vinte 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, Luís António de Sousa Teixeira e Ana Genoveva da Silva Araújo. ----------------O senhor Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas ---Por determinação do senhor Presidente secretariou esta reunião o senhor Avelino José
Antunes Soares, adjunto da presidência. --------------------------------------------------------Continuando, o senhor Presidente colocou a ata da reunião de dez de maio à
consideração dos senhores vereadores. Perguntado se a mesma merecia qualquer reparo,
foi respondido que não, pelo que foi posta à votação, tendo sido aprovada por
UNANIMIDADE.----------------------------------------------------------------------------------Continuando, o senhor Presidente deu conhecimento das operações orçamentais e 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi respondido que não.----------------------------------------------------------------------------Então, e antes de entrar na Ordem de Trabalhos o senhor Presidente informou os
senhores vereadores sobre as principais iniciativas e ocorrências verificadas desde a
última reunião.---------------------------------------------------------------------------------------Assim disse:------------------------------------------------------------------------------------------ Sobre a situação COVID, referiu que há dois casos ativos no Concelho e que a
vacinação decorre com normalidade e a bom ritmo.-------------------------------------------- Que foi assinado com o senhor Diretor do Centro Distrital de Segurança Social de
Braga, Dr. João Ferreira, no dia dezoito de maio, um Contrato de Comodato, pelo qual
são cedidos no rés-do-chão do edifício do polidesportivo da sede do Concelho, duzentos
e vinte e dois metros quadrados para instalação do Serviço Local da Segurança Social.
Mais informou o senhor Presidente que já existe projeto e que lhe foi dito pelo senhor
Diretor que a verba, na ordem dos cento e cinquenta mil Euros, já está cabimentada.
Com esta obra, disse o senhor Presidente, os serviços ficam com muito melhores
condições, quer para os beneficiários, quer para os funcionários, consolidando-se assim
este serviço de proximidade.------------------------------------------------------------------------ Que a prestação de contas terá que ser feita até final do mês de maio. Neste sentido o
senhor Presidente propôs aos senhores vereadores a realização de uma reunião no dia
trinta e um de maio, às onze horas, o que foi unanimemente aceite.--------------------------
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- A propósito do projeto “Cultura para Todos”, a ser implementado, disse que
este pretende investir num processo de intervenção social com recurso a práticas ou
estratégias de promoção da melhoria dos níveis de bem-estar físico e psicológico, da
aquisição de competências e aprendizagens e a capacitação dos agentes que
intervêm junto de grupos com particulares dificuldades de inclusão social e
concretamente junto das IPSS do Concelho.---------------------------------------------------- Sobre o processo de candidatura da Geira Romana a património mundial da Unesco,
que o mesmo foi enviado no dia onze de maio para a Comissão Nacional da Unesco,
esperando a atualização da Lista indicativa Portuguesa e, consequentemente, a
integração da Via XVIII/Geira Romana na referida lista.-------------------------------------- Ter havido uma filmagem, no dia cinco de maio, no museu de Vilarinho da Furna com
o grupo de bordadeiras das toalhas de água às mãos, da Associação Cultural Desportiva
e Recreativa de Rio Caldo e que nesse mesmo dia foi divulgado no programa “Viver
Aqui” da Porto Canal.------------------------------------------------------------------------------- Que tem sido feita uma promoção alargada do território concelhio, através da
comunicação audiovisual e escrita, tendo referido o canal de televisão Porto Canal e o
jornal inglês The Guardian, no qual foram referidos dez locais escolhidos pelos seus
leitores, para visitar Portugal. E isto disse o senhor Presidente, com pouco dinheiro.----- A comemoração dos cinquenta anos do Parque Nacional da Peneda Gerês decorreu em
Melgaço.----------------------------------------------------------------------------------------------- Que no dia vinte e quatro de maio, será feito um ato público, em Rio Caldo, da
candidatura das Pontes de Rio Caldo a Património Nacional, tendo o processo físico já
sido entregue.----------------------------------------------------------------------------------------- Que nos dias vinte e nove e trinta de maio, e por solicitação de uma terra-bourense,
Dr.ª Teresa (advogada) foi disponibilizada a Casa dos Bernardos, em Santa Isabel do
Monte, para acolher onze jovens refugiados, sendo-lhes prestados serviço de transporte,
alimentação e digressão pelo Concelho.---------------------------------------------------------Seguidamente, o senhor Presidente perguntou aos senhores vereadores se queriam usar
da palavra.--------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Vereador Paulo Sousa pediu então a palavra para “mais uma vez solicitar as
relações de pagamento do segundo semestre de dois mil e vinte”.---------------------------Sendo dez horas e trinta minutos e não havendo mais nada 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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