CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO
EDITAL N.º 02/2016
(PUBLICIDADE DE DELIBERAÇÕES E DECISÕES
DESTINADAS A TER EFICÁCIA EXTERNA)
DR. JOAQUIM JOSÉ CRACEL VIANA, Presidente da Câmara Municipal
supra, torna públicas as deliberações que foram tomadas em Reunião do Executivo
Municipal do dia 21 de janeiro de 2016:
1ª. Deliberado concordar com a informação presente pela Técnica de Ação Social, e deferir o
pedido da Srª. Carla Cristina Leita Dias Marques para atribuição de apoio a estudantes do Ensino
Superior da sua filha Carla Patrocínio Dias Marques;
2ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre o Município de Terras de Bouro e Junta
de Freguesia do Campo do Gerês no âmbito da promoção do turismo;

3ª. Deliberado aprovar por maioria, com a abstenção dos dois vereadores da oposição o protocolo de
colaboração entre o Município de Terras de Bouro e Junta de Freguesia de Valdosende no
âmbito da promoção do turismo;
4ª. Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre o Município de Terras de Bouro e e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro no âmbito da proteção
civil;
5ª. Deliberado aprovar o projeto de Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e
submete-lo a consulta pública;
6ª. Deliberado aprovar por maioria, com a abstenção dos dois vereadores da oposição a proposta no
sentido de atribuir um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Moimenta, no montante de
20.200,00 € por mês, entre os meses de janeiro e junho de 2016 para a concretização de tarefas nos
domínios de Educação, Tempos Livres, Desporto, Proteção Civil, Ambiente e Salubridade,
Ordenamento Urbano e Rural;
7ª. Deliberado aprovar por maioria, com a abstenção dos dois vereadores da oposição a proposta no
sentido de atribuir um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Vilar da Veiga, no montante de
10.500,00 € por mês, entre os meses de janeiro e junho de 2016 para a concretização de tarefas nos
domínios de Educação, Tempos Livres, Desporto, Proteção Civil, Ambiente e Salubridade,
Ordenamento Urbano e Rural;

8. Deliberado aprovar a proposta para apoio Financeiro às Coletividades Desportivas do Concelho
com Modalidades Federadas entre janeiro a maio de 2016:
1. Associação Desportiva de Terras de Bouro (Divisão Pró-Nacional da A. F. Braga):
- Apoio financeiro para a equipa sénior: 2.000,00 € por mês, de janeiro a maio de 2016;
- Apoio financeiro para os escalões de formação inscritos e a participarem nos campeonatos da A.F.
Braga:
500,00 € por mês, para cada um dos quatro escalões, de janeiro a maio de 2016;
- Apoio financeiro de 400,00 € por mês, nos meses de janeiro a maio, para comparticipar o trabalho
dos funcionários que cuidam das instalações desportivas e dos equipamentos.

…/…

…/…

2. Grupo Desportivo do Gerês (Divisão de Honra da A.F. Braga):
- Apoio financeiro mensal para a equipa sénior: 2.000,00 € por mês, de janeiro a maio de 2016;
- Apoio financeiro para 2 escalão de formação inscrito e a participar nos campeonatos da A.F. Braga:
500,00 € por mês para cada escalão, de janeiro a maio de 2016;
- Apoio financeiro de 400,00 € por mês, nos meses de janeiro a maio, para comparticipar o trabalho
dos funcionários que cuidam das instalações desportivas e dos equipamentos.
3. Grupo Cultural, Desportivo de Rio Caldo (Campeonatos de Futsal da A.F. Braga):
- Apoio financeiro para a equipa sénior e para os 3 escalões de formação inscritos e a participarem
nos campeonatos da A.F. Braga:
500,00 € por mês, para cada escalão, incluindo o sénior, de janeiro a maio de 2016;
- Pagamento da utilização dos pavilhões do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro;
9ª. Deliberado aprovar a proposta e atribuir um apoio mensal à Banda Musical de Carvalheira no
montante de 2.500,00 € ao longo do ano de 2016;
10ª. Deliberado aprovar a proposta e atribuir um apoio mensal de 500,00 € a cada uma das três
Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa da área do Concelho ao longo do ano de 2016;

11ª. Deliberado aprovar a proposta para ratificação dos subsídios atribuídos aos grupos de
Cantar dos Reis das escolas do Concelhos;
12ª. Deliberado aprovar a proposta de utilização dos Fundos de Maneio.

Para constar e possa produzir os efeitos jurídicos legais, nos termos do art.º 91.º do Dec.-Lei.º 169/99
de 18 de Setembro, vai o presente edital (constituído por duas folhas escritas só na frente) ser afixado
nos lugares públicos do estilo em toda a área do Município, durante cinco dias dos dez subsequentes à
tomada de tais resoluções.

Município de Terras de Bouro, 25 de janeiro de 2016
O Presidente da Câmara

(Dr. Joaquim José Cracel Viana)

