Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Terras de Bouro
realizada em 16 de março de 2017

----- Aos dezasseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete, no edifício dos
Paços do Concelho e na sala de reuniões da Câmara Municipal, compareceram os
seguintes elementos que constituem o Executivo Municipal: o Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Joaquim José Cracel Viana, e os Vereadores Dr. Luís António de Sousa
Teixeira, Dra. Liliana Clementina Machado de Sousa, Dr. António José Ferreira Afonso
e Dr. António Manuel da Cunha Martins.------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas dez horas e
quinze minutos. No início da reunião, procedeu-se à análise da ata da reunião anterior
que, colocada a votação, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------ No período de “Antes da Ordem do Dia”, o Sr. Presidente da Câmara Municipal
começou por informar que nos próximos dias 18 e 19 de março realizar-se-á o “V
Festival de Caminhadas no Gerês”. A organização do evento é da responsabilidade da
Associação Gerês Viver Turismo, em parceria com cinco empresas de animação
turística e com o apoio da Câmara Municipal, no âmbito do protocolo de colaboração
entre as duas instituições. ------------------------------------------------------------------------------ Em seguida, o Sr. Presidente deu conhecimento do agendamento de uma reunião da
Secção de Municípios com Barragens da Associação Nacional de Municípios
Portugueses para o próximo dia 21 de março, na sede da ANMP em Coimbra. Esta
reunião, informou o Sr. Presidente, tem como ordem de trabalhos a análise das
contrapartidas e pagamentos devidos às autarquias por parte da EDP, como a derrama, o
IMI, e também a manifestação por parte dos municípios da preocupação e discordância
com a decisão da EDP de acabar com a prestação de serviços das empresas de
segurança e de vigilância às barragens, o que a concretizar-se diminuirá a segurança nas
áreas das centrais hidroeléctricas e colocará várias pessoas no desemprego, com as
consequências sociais que tal situação provocará. -------------------------------------------------- Posteriormente, o Sr. Presidente comunicou aos Srs. Vereadores que, no próximo
dia 23 de março, pelas 10:00 h, realiza-se no Auditório do Centro de Animação Termal
do

Gerês

uma

sessão

de

divulgação

promovida

pela

ATAHCA

sobre

“Empreendedorismo em Meio Rural Norte”, que apresentará algumas medidas
promovidas pelo IEFP de promoção do emprego. ---------------------------------------------1

----- Prosseguindo, o Sr. Presidente referiu que a Banda Musical de Carvalheira
comemora, no próximo dia 26 de março, o seu 178.º aniversário. No âmbito destas
comemorações realizar-se-á no Núcleo Museológico de Campo do Gerês uma exposição
“Memórias da Banda Musical de Carvalheira” e um Festival de Bandas Filarmónicas
que contará com a presença da Banda Musical de Carvalheira e da Banda de Música de
S. João da Madeira. ------------------------------------------------------------------------------------- Por último, o Sr. Presidente apresentou, em nome do Executivo Municipal, um
Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. José Gil de Oliveira Rodrigues Mendes que, ao
longo de quatro anos, serviu os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro como
Presidente da Direção e, durante mais de vinte anos, como membro dos Órgãos Sociais
dessa Instituição. Este voto foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------

----- Sendo 11:30 horas e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 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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