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EDITORIAL
Caras e Caros Terrabourenses
Neste número da revista municipal, relativa aos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2013,
quero prestar contas do nosso trabalho autárquico.
Os últimos quatro anos trouxeram ao nosso país
momentos de grandes dificuldades económicas e
sociais que exigiram e exigem decisões e opções
políticas e financeiras equilibradas e ajustadas à
realidade, de forma a atenuar as dificuldades das
pessoas que devem estar no centro das nossas
preocupações.
O desemprego é o principal rosto da crise e
aquele que mais nos afeta e preocupa. Durante o
ano de 2013, preocupámo-nos com os problemas
no âmbito do emprego e do rendimento económico
das famílias. Assim, o Município integrou, em 2013,
98 pessoas em projetos financiados pelo IEFP, tais
como estágios, contratos emprego inserção (CEI e
CEI+) e contratos de inserção para pessoas com
deficiência ou incapacidades.
Em 2013, continuámos a assumir o turismo
como uma alavanca da economia do nosso
concelho e uma fonte de emprego. Para
planificarmos e melhorarmos as atividades
turísticas, criámos o Conselho Municipal de Turismo
e promovemos um “Plano de valorização dos
recursos turísticos do concelho de Terras de Bouro”,
solicitado a uma empresa creditada, cujas
orientações procuraremos concretizar ao longo
dos próximos cinco anos. Para divulgar as
potencialidades turísticas do nosso concelho e
atrair mais visitantes, estivemos, mais uma vez,
presentes em diversas revistas e jornais regionais,
nacionais e internacionais; continuámos a
publicação de uma nova revista turística municipal,
em vários idiomas; participámos em eventos de
divulgação do concelho, como a Bolsa de Turismo
de Lisboa e a Feira de Nanterre, em Paris.
Dinamizámos os postos de turismo do Vale do
Cávado, colocando mais funcionários de modo a

mantê-los abertos todos os dias da semana e a
alargar o horário de funcionamento no verão.
Também assumimos a agricultura como fonte
de emprego e de rendimento familiar e, por isso,
continuámos a manter um grande dinamismo no
Gabinete de Apoio ao Agricultor que, através de
candidaturas, faz com que centenas de milhares
de euros entrem no concelho para apoiar os nossos
agricultores e melhorar a sua qualidade de vida.
Mantendo a preocupação com as pessoas e a
melhoria da qualidade de vida, ao longo do ano
de 2013 continuámos a instalação de redes de
água e de saneamento e resolvemos problemas
de abastecimento de água em várias freguesias.
Pavimentámos estradas e ruas e procedemos a
vários arranjos urbanísticos de espaços públicos.
O executivo municipal também se avalia pela
dinâmica que consegue criar e pelo apoio que
presta aos munícipes. Assim, mantivemos a
dinâmica do Gabinete de Apoio ao Agricultor, do
Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia, do
Gabinete de Apoio ao Emigrante e do Gabinete de
Gestão da Qualidade dos Serviços Municipais.
Melhorámos os apoios à comunidade através do
Centro Municipal de Valências de Apoio à
Comunidade, a funcionar na sede do concelho e
na vila do Gerês. Continuámos com a delegação
da Câmara Municipal em Rio Caldo e abrimos a
delegação da vila do Gerês, onde o Presidente da
Câmara atende os munícipes do Vale do Cávado.
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Empenhámo-nos na preservação e na
valorização da cultura, da educação e do ambiente.
Para isso, concluímos e inaugurámos o Museu da

Geira e da Romanização; promovemos exposições
de pintura; publicámos obras de divulgação e
preservação da cultura do nosso concelho, como
Senhor Jesus do Monte das Mós – Cem Anos de
Fé e Devoção. Procedemos à conservação do
património concelhio constituído pelas igrejas e
capelas (apoio técnico e financeiro para obras nas
igrejas e nas capelas), espigueiros e moinhos (apoio
na elaboração de vários projetos para submeter
aos fundos comunitários através da ATAHCA.
Realizámos eventos culturais, comemorativos,
recreativos, desportivos, como o Encontro
Concelhio de Cantares de Natal e Reis, Exposições,
o XI Encontro de Tocadores de Concertina e

Cantares ao Desafio, as Festas Concelhias, o
Encontro Anual da Pessoa Idosa, o Encontro
Nacional de Poetas, as Comemorações do Dia do
Município, a Feira de S. Martinho, o torneio
concelhio de futsal, provas de ciclismo e BTT, etc.
Valorizámos o trabalho realizado no domínio
da educação, mantendo uma atitude de
colaboração ativa com as escolas, os jardins de
infância e o Agrupamento de Escolas de Terras de
Bouro. Organizámos os transportes escolares e
evidenciámos a nossa preocupação com a
segurança dos nossos alunos; promovemos a
Componente de Apoio à Família das crianças do
Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo, disponibilizando
refeições e atividades de prolongamento do
horário; organizámos o concurso de professores
para as AECs; organizámos e dinamizámos os
programas ATL de Verão e de Natal, através do
Centro Municipal de Valências de Apoio à
Comunidade, e a colónia de férias “Júnior”.
Empenhámo-nos na Ação Social, prestando
inúmeros apoios sociais (habitação, educação,
combate contra a pobreza). Conhecemos as
dificuldades e o sofrimento de muitas pessoas e
famílias e não ficámos indiferentes, mantendo e
reforçando vários apoios sociais (apoio social
escolar, apoio às famílias carenciadas, apoio à
natalidade, apoio aos jovens na construção de
habitação própria com redução de taxas municipais
e elaboração gratuita de projetos, etc.). De modo
a proporcionar aos nossos idosos uma vida mais
digna e ativa, dinamizámos os projetos “Bem
Envelhecer” e “Envelhecer a Sorrir”, através da
realização de inúmeras atividades culturais,
recreativas e de lazer.
Também apoiámos as Instituições do concelho,
como a Banda Musical de Carvalheira, os
Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, as
Delegações da Cruz Vermelha, os Centros Sociais
e Paroquiais, o Centro de Solidariedade Social de
Valdosende, os Clubes Desportivos e as Associações
Culturais e Recreativas.
Relativamente a obras municipais, com recurso
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aos Fundos Comunitários, pavimentámos várias
vias municipais, concluímos a piscina municipal e
executámos o projeto “Aqua Cávado”, que criou
centros de promoção turística, requalificação de
espaços públicos e trilhos pedestres no vale do
Cávado e no vale do Homem. Continuámos a
execução do projeto Natur Parque, no Campo do
Gerês. Reformulámos o projeto do Parque da Vila,
e aguardamos a sua (re)aprovação definitiva para
darmos início à sua execução.

municipal:
- Dívidas de curto prazo/fornecedores:
127.361,55€ (menos 84.704,00€ do que em 31 de
dezembro de 2012, o que representa um
decréscimo de cerca 40%.)

Importa referir que, neste momento, quanto à
execução do QREN (Fundos Comunitários), já
atingimos uma execução financeira de 98% ao
nível dos projetos contratualizados através da CIM
do Cávado e de cerca de 70% ao nível do ON.2.
Globalmente, atingimos uma execução do QREN
que ronda os 80%.
Temos consciência de que há ainda muitos
problemas por resolver: a falta de emprego, um
eficaz abastecimento de água ao domicílio em
várias freguesias, a requalificação de vias de acesso,
o saneamento básico, etc.
Em 2013, continuámos a assumir a gestão
financeira do nosso município com rigor,
assentando as nossas decisões em dois pilares
fundamentais: os fundos financeiros disponíveis
e a seleção criteriosa das obras mais úteis ou
necessárias aos munícipes. Apesar das restrições
e reduções significativas das transferências do
Orçamento do Estado para as autarquias (em
apenas cinco anos perdemos cerca de dois milhões
de euros de receita), temos conseguido apoiar as
pessoas e melhorar a qualidade de vida, e temos
equilibrado as contas do Município.
Relativamente à execução orçamental de 2013,
verificou-se uma receita global de 9.078.862,23 €,
a que corresponde uma taxa de execução de
81,02%, e uma despesa de 9.092.969,59 €, com
uma taxa de execução de 81,15%.
Estas duas taxas de execução são as melhores
dos últimos seis anos.
Apresentamos, agora, a evolução da dívida

- Dívidas de médio e longo prazo (empréstimos
bancários): 3.706.948,43€ (menos 496.826,32€ do
que em 31 de dezembro de 2012, o que representa
um decréscimo de 12%.)

Em suma, em 2013, mantivemos o nosso
empenho e diligência na resolução dos problemas
sociais, no apoio às Instituições de caráter cultural,
social e desportivo, na valorização da agricultura
e do turismo, na melhoria da qualidade de vida e
financeiramente continuámos o equilíbrio
sustentado do orçamento municipal, reduzindo
significativamente as dívidas do Município.

» Joaquim José Cracel Viana
Presidente da Câmara Municipal
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Feira de São Martinho nas Terras do Gerês
No fim de semana de 8 a 10 de novembro, o
Município de Terras de Bouro organizou na sede
do concelho e à semelhança dos anos anteriores,
a “Feira-Mostra de São Martinho”, evento que
pretendeu divulgar e valorizar as potencialidades
económicas, turísticas e culturais de Terras de
Bouro e do Gerês.
Além de expositores com atividades variadas
que se concentraram no centro da sede do
concelho, na Avenida Dr. Paulo Marcelino e no
Largo Padre Martins Capela, o acontecimento teve,
na temática da animação, a música tradicional e
popular e jogos quinhentistas, sem esquecer as
desfolhadas, o tradicional magusto, uma palestra
sobre o mel das serras do Gerês e uma caminhada,
além da já usual e sempre muito concorrida corrida
de cavalos.
De destacar também, paralelamente ao evento,
a apresentação oficial e promocional, no âmbito
do Programa PROVE, do prato gastronómico

“Pedaço do Gerês”, atividade organizada pela
Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração
e Turismo (APHORT) e pela Câmara Municipal de
Terras de Bouro.
No âmbito das demonstrações oficiais, não
poderíamos deixar de referir, igualmente, o Plano
de Valorização Turística de Terras de Bouro,
documento fundamental para o desenvolvimento
da região terrabourense, elaborado no âmbito do
Projeto ÁQUA Cávado pela empresa NML. Proj. e
Des. Turísticos.
Sem dúvida, temáticas que despertaram muito
interesse e que garantiram também momentos
agradáveis para quem aprecia a genuinidade destas
terras.
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Projeto “Bem Envelhecer II” Realizou Atividade em Guimarães
No âmbito do Projeto Bem Envelhecer foi
realizada, no dia 8 de outubro, por várias
instituições sociais do concelho de Terras de Bouro,
uma visita a Guimarães.
A deslocação, que visou a atividade “Um dia
em Guimarães”, teve o apoio do Município de
Terras de Bouro e foi organizada pela Associação
para o Desenvolvimento das Comunidades Locais
(ADCL) em parceria com a European Anti Poverty
Network (EAPN).

Do programa, destacamos a realização de uma
ação de esclarecimento promovida pela GNR de
Guimarães sobre “Como evitar burlas na terceira
idade”, um almoço piquenique na Serra da Penha
e ainda uma visita ao Salão Nobre do Santuário da
Penha, além de um agradável passeio de comboio
pelo local.

Projeto “Bem Envelhecer II” Realizou Atividade em Vila Verde
O P ro j e t o B e m E nv e l h e c e r I I
proporcionou, no dia 6 de novembro, a
várias instituições sociais do concelho de
Terras de Bouro, uma visita a Vila Verde,
mais concretamente às instalações da
Associação de Desenvolvimento das Terras
Altas do Homem, Cávado e Ave (ATAHCA).
A deslocação, que visou a atividade
“Entre as Tecnologias da Informação e a
Tradição”, teve o apoio do Município de
Terras de Bouro e foi organizada pelo Centro
Social de Cervães em parceria com a
European Anti Poverty Network (EAPN),
Núcleo Distrital de Braga.
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Município de Terras de Bouro Presente na 4ª Montra Nacional de Turismo
Realizado na Alfândega do Porto
À semelhança do ano de 2012, o Município de
Terras de Bouro foi convidado, pela Entidade
Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal
(ERTPNP), para estar presente na 4ª Montra
Nacional, projeto/ evento que tem como objetivo
divulgar o património cultural, gastronómico e
turístico de Portugal, colocando os produtos e os
produtores portugueses em primeiro plano.
A 4ª Monta Nacional, plataforma privilegiada
de divulgação, decorreu na Alfândega do Porto,
nos dias 6, 7 e 8 de dezembro e assumiu especial
importância na promoção de Terras de Bouro e do
Gerês, tendo em linha o elevado número de
visitantes e expositores da área de turismo.

Carta de Desporto de Natureza do Parque Nacional da Peneda-Gerês
O Município de Terras de Bouro convocou, no
dia 13 de dezembro, autarcas e empresas locais,
assim como representantes de baldios, associações
e outros interessados, para uma reunião realizada
no Núcleo Museológico de Vilarinho da Furna onde
foi analisada e discutida a proposta de Carta de
Desporto de Natureza do Parque Nacional da
Peneda-Gerês.
Encontrando-se em discussão pública, a referida
Carta prevista no Artigo 6.º do decreto
regulamentar n.º 18/99, de 27 de agosto, tem por
objectivo que dentro do PNPG se «concilie a prática
das atividades de turismo e desporto de natureza
com a conservação da natureza e com o
desenvolvimento sócio-económico da região»,
sendo oportuno o Município delinear uma
estratégia conjunta com os agentes locais, de modo
a que se salvaguardem os legítimos interesses de
todos.
Para o Município, é fundamental que esta Carta

de Desporto de Natureza se constitua como um
instrumento de ordenamento do território, mas
também de desenvolvimento sustentado para o
concelho.
Aproveitando as inúmeras propostas/sugestões
apresentadas pelos presentes, vai agora o
Município fazer chegar ao ICNF/PNPG um
documento onde constam essas mesmas
propostas, de forma a que sejam devidamente
ponderadas e incluídas na Carta de Desporto de
Natureza.
O município esteve representado pelo
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim Cracel
Viana que, no final da reunião, se mostrou muito
satisfeito pela produtividade dos trabalhos e,
sobretudo, pelo facto do município poder contar
com o contributo de todos os presentes.
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Seis Destinos Portugueses entre os Mais Valiosos do Mundo

Gerês é o 9º Destino Mais Valioso do Mundo em 2014
Imprensa Nacional
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Centro Municipal de Valências de Apoio à Comunidade Local de Terras de
Bouro Organiza Várias Atividades
O Dia Mundial da Diabetes
Para assinalar a data, o Município de Terras de
Bouro, através do Centro Municipal de Valências,
desenvolveu um conjunto de atividades que
visaram consciencializar as pessoas sobre a doença
e divulgar as ferramentas para a prevenção da
diabetes. Para as pessoas que sofrem de diabetes,
as ações visaram difundir métodos para melhorar
o conhecimento da diabetes de forma a
compreender a doença e prevenir as complicações.

Workshop de Danças Latinas que serviu para realçar
a importância do exercício físico na prevenção e
tratamento da doença.

Esta iniciativa ficou marcada pelo elevado
número de pessoas que passaram pelo Centro
Municipal de Valências, quer duramente o dia,
quer ao final da tarde para participarem no

Dia Internacional do Idoso
A Câmara de Terras de Bouro, através
do Centro Municipal de Valências,
promoveu a realização de um
“Workshop de Pintura em Vidro” com
a colaboração, a título gratuito, de uma
artista do concelho que se voluntariou
a transmitir os seus dotes artísticos
nesta área aos participantes no evento,
a Sr.ª Maria José Coelho Alves Dias, à
qual aproveitamos desde já para
manifestar o nosso profundo
agradecimento e reconhecimento.
Com a realização desta atividade
pretendeu-se ainda a sensibilização da
s o c i e d a d e p a ra a s q u e s t õ e s
relacionadas com a promoção de um
envelhecimento ativo e para a
necessidade de proteger e cuidar da
população mais idosa.
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Dia Nacional de Prevenção do Cancro
da Mama.
Para assinalar a data, o Município de Terras de
Bouro, através do Centro Municipal de Valências,
desenvolveu um conjunto de atividades que
visaram a sensibilização para esta problemática,
como a distribuição de folhetos informativos da
doença e que alertam para a importância da prática
do autoexame, realização de exames de diagnóstico
e realização de consultas médicas.
Foram também realizadas sessões de
enfermagem, sessões de quiromassagem e de
manicura.
Esta iniciativa ficou marcada pelo elevado
número de participantes que mobilizou para esta
causa, já que passaram pelo Centro Municipal de
Valências várias dezenas de senhoras e meninas
do concelho.
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Comemoração do Dia Mundial da Alimentação Saudável
Distribuição de um folheto e realização de ação
de esclarecimentos junto de todas as crianças que
frequentam o 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas

Realização da Atividade Dezembro em
Beleza
O Centro Municipal de Valências para assinalar
a época festiva do natal proporcionou em parceria
com a Die Apfel cuidados de estética e manicura
aos participantes.
Ainda no âmbito desta atividade foi realizado
um Workshop com Dicas para uma Alimentação
Saudável conduzido pelo nutricionista do Centro
Municipal de Valências.
Estas atividades tiveram lugar na Sede e no Pólo
do Gerês do centro Municipal de Valências.

com vista à sensibilização das crianças para os
benefícios que estão associados a uma alimentação
completa, equilibrada e variada.
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Abertura do Espaço de Estudo Acompanhado do Centro Municipal de Valências
Trata-se de um espaço lúdico-pedagógico que
proporciona aos alunos apoio ao estudo autónomo
e acompanhamento em diversas áreas curriculares
através de atividades de caráter metodológico,
informativo, fichas de trabalho e exercícios de
autoavaliação de conhecimentos, bem como ajuda
por professores a quem poderão colocar todas as
dúvidas.
Esta equipa de professores poderá também
apoiar na realização dos trabalhos de casa ou na

realização de trabalhos a apresentar na escola,
aconselhando as metodologias mais adequadas
para cada tipo de trabalho a desenvolver.
Este serviço focaliza-se num apoio individual e
personalizado a cada aluno com o objetivo de
estimular os alunos a adquirirem conhecimentos
essenciais, de forma a criarem bases de
conhecimento sólidas que lhes permitam por si
mesmos desenvolverem os conhecimentos
entretanto adquiridos.

ATL´s de Natal
O Centro Municipal de Valências proporcionou
pela primeira vez Atividades de Tempos Livres –
ATL`s nas férias de Natal, de 18 de dezembro de
2013 a 3 de janeiro de 2014.
Estas atividades, nas quais participaram várias
dezenas de crianças, foram dinamizadas na sede
do Centro Municipal de Valências, em Moimenta
e no Pólo do Gerês.
Foram desenvolvidas variadíssimas atividades
que preencheram em pleno as férias destas
crianças, de entre as quais se destacam:
- Visitas à IPSS´s concelhias para a apresentação
de músicas e recital de poemas de natal;

- Visita ao Presépio Vivo de Priscos, em Braga;
- Sessões de cinemas no auditório do Centro
de Animação Turística do Gerês;
- Ateliers de “Artes Plásticas”;
- Ateliers de “Ciência Divertida”;
- Ateliers de “Pintura em Madeira”;
- Sessões de manicura e maquiagem no âmbito
da atividade “Dezembro em Beleza”;
- Workshops de “Culinária Natalícia”;
- Workshops de “Decoupage em Madeira”;
- Workshop de “Rancho”;
- Aula de natação;
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- Aula de zumba e dança;
- Hora do conto;
- Momentos dedicados ao estudo.
Uma excelente iniciativa da Câmara
Municipal que dada a forte recetividade
por parte dos participantes se irá repetir já
nas próximas férias da Páscoa.

Criação do Centro de Medicina Desportiva
A criação do Centro de Medicina Desportiva
tem por objeto a implementação no concelho de
Terras de Bouro de um programa integrado de
prevenção da morte súbita associada ao desporto,
através da deteção de contraindicações à prática
de exercício físico ou agravamento das condições
de saúde preexistentes, da prevenção das lesões
decorrentes da prática desportiva, melhoria da
performance desportiva, formação de agentes
desportivos e a prestação de serviços de medicina
desportiva aos munícipes.
De entre outros serviços que possam
eventualmente vir a ser prestados por este Centro
de Medicina, destacamos os seguintes:
- Disponibilização de equipa constituída por
médico, enfermeiro, outros técnicos de saúde para
realizar consultas e exames médico-desportivos
nas instalações do Centro de Medicina Desportiva
de Terras de Bouro, a todos os praticantes de
desporto do município e a todos as crianças (a
partir dos 10 anos) e jovens que se encontrem a
estudar no Agrupamento de Escolas de Terras de
Bouro;
- Tripla validação dos exames médicodesportivos, por médicos do desporto e/ou
cardiologista;

- Validação de certificados de aptidão medicodesportiva do IDP, sempre que o examinando seja
atleta federado;
- Apoio em todos os eventos desportivos
organizados pela Câmara Municipal através da
presença de enfermeiro/médico munidos de
Desfibrilador Automático Externo, etc.
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CPCJ em Terras de Bouro Celebra 10º Aniversário
Com o intuito de assinalar o seu 10.º aniversário,
a Comissão de Crianças e Jovens de Terras de
Bouro, organizou algumas iniciativas ao longo do
último ano, envolvendo dezenas de crianças dos
Jardins de Infância do concelho.
Uma dessas atividades teve a ver com a edição
de um conjunto de 12 postais comemorativos,
pintados à mão pelas crianças que frequentaram
os ATL’s de Verão de Moimenta, Rio Caldo e Gerês,
bem como pelos Jardins de Infância de Valdosende,
Souto e Covide.
Já nos últimos dias de dezembro, no Centro
Municipal de Valências, foi pintado um Mural para
assinalar o 10.º aniversário da CPCJ, tendo
participado nesta atividade os alunos dos Jardins
de Infância do Vale do Homem.

Município de Terras de Bouro Apoia Causa Social em Valdosende
As famílias mais desfavorecidas da freguesia
de Valdosende, referenciadas pelo Gabinete de
Ação Social do Município de Terras de Bouro,
viram o seu Natal brilhar com mais intensidade.
Uma iniciativa promovida pela Associação
Sociocultural, Desportiva e Recreativa de
Valdosende, em parceria com o Município de
Terras de Bouro, que consistiu na recolha de
bens, essencialmente alimentares, junto dos
habitantes daquela freguesia, sendo
posteriormente redistribuídos pelas famílias mais
carenciadas.
O cabaz foi entregue a 12 famílias pela mão
da Vereadora com o pelouro da Ação Social, Drª
Liliana Machado, acompanhada pelo Presidente
da Associação de Valdosende, José Maria Arantes
Dias.

Deliberações do Executivo Municipal
EDITAL N.º 19/2013 - 13 de setembro de 2013
1ª. Deliberado atribuir à Srª. Maria da Conceição
Carvalho Maia materiais até ao montante de
943,45 € (IVA incluído) para obras de
requalificação da sua habitação;
2ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de
Vilar da Veiga um apoio financeiro no montante
de 384,40 € para comparticipação de despesas
com o arranjo do caminho da Cascata do Arado
– Ermida;
3ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de
Gondoriz um apoio financeiro no montante de
7.377,50 € + IVA para a obra de construção de
um muro de suporte à estrada municipal entre
Gondoriz e Valdreu;
4ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de
Chorense um apoio financeiro no montante de
960,00 € (IVA incluído) para conservação e
limpeza de espaços verdes e caminhos na
Freguesia;
5ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de
Chamoim um apoio financeiro de 4.880,00 € +
IVA para trabalhos a mais e não previstos na obra
de alargamento da estrada de Pergoim;
6ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia da
Ribeira um apoio financeiro de 856,34 € + IVA
para a obra de pavimentação de um caminho no
lugar de Chemedião;
7ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia da
Ribeira um apoio financeiro de 4.320,35 € + IVA
para a obra de alargamento e vedação de uma
curva na Lameira, no lugar de Casal de Cima;
8ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de
Moimenta um apoio financeiro de 55.000,00 €
+ IVA para a obra de construção da Sede da Junta
de Freguesia;
9ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de
Cibões um apoio financeiro de 5.120,00 € (IVA
incluído) para a reparação de diversos caminhos
rurais na Freguesia;
10ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia do
Monte um apoio financeiro no montante de
11.275,00 € + IVA para a obra de construção de
um muro de suporte no recinto da Igreja
Paroquial;
11ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de
Taxas formulado pela Comissão de Festas em
Honra de São Mateus/Ribeira;

12ª. Deliberado aprovar o Projeto de
Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho
não Sedentário exercida por Feirantes e
Vendedores Ambulantes, bem como o regime
aplicável às Feiras e aos recintos onde as mesmas
se realizam na área do Município de Terras de
Bouro;
13ª. Deliberado aprovar a alteração ao
Regulamento Municipal da Urbanização e
Edificação;
14ª. Deliberado aprovar a alteração ao Anexo do
Regulamento da Tabela de Taxas e outras receitas
do Município de Terras de Bouro.
EDITAL N.º 20/2013 - 23 de outubro de 2013
1ª. Deliberado aprovar, por unanimidade, o
Regimento das reuniões da Câmara Municipal
para o Quadriénio 2013-2017;
2ª. Deliberado aprovar, por unanimidade, a
Proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal
para realização de reunião do executivo
quinzenalmente às Quintas-Feiras, pelas 10
horas, sendo a 1ª. de cada mês pública e as
restantes privadas;
3ª. Deliberado aprovar, por maioria com
abstenção dos Senhores Vereadores eleitos pela
Coligação Juntos por Terras de Bouro (PSD/CDS)
para fixação do número de dois Vereadores em
Regime de Tempo Inteiro;
2ª. Deliberado aprovar, por unanimidade, a
Proposta de delegação de competências no
Presidente da Câmara.
EDITAL N.º 21/2013 - 31 de outubro de 2013
1ª. Deliberado concordar com o Relatório Social
pela Técnica de Ação Social capeando um pedido
apresentado pela Srª. Maria Armanda Marques
de Sousa, para substituição do telhado da sua
habitação no montante de 901,90 €;
2ª. Deliberado alterar o valor da renda paga pela
Srª. Maria Cândida Silva Soares Campos para
18,64 €, a partir do mês de setembro, inclusive,
e anular os juros de mora referentes ao mês de
setembro e outubro de 2013;
3ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de
Chorense e Monte o montante de 8.488,00 € +
IVA para a reconstrução de EM que liga a freguesia
a Ventozelo;
4ª. Deliberado atribuir 800,00 € à Associação
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Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro
para a organização do passeio TT – Todo Terreno – de Terras
de Bouro;
5ª. Deliberado atribuir 1.500,00 € à Associação Cabra do Gerês
para a organização da 3ª. Maratona BTT do Minho, realizada
em Terras de Bouro;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.000,00 € ao
Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Valdosende para
diversas atividades culturais;
7ª. Deliberado reduzir em 50% o valor da licença de construção,
referente ao processo nº. 19/2011, em nome de Domingos
Pereira Fernandes, no âmbito do apoio à fixação de jovens no
Concelho;
8.ª Deliberado atribuir um apoio financeiro de 300,00 € à
Associação Turística da Aldeia Comunitária da Ermida (ATACE)
para realização da atividade cultural e turística “A desfolhada
tradicional”;
9ª. Deliberado ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara
e deferir o pedido de Isenção de Taxas à Igreja Metodista de
Valdosende, para realização da Festa das Colheitas;
10ª. Deliberado ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara
e deferir o pedido de Isenção de Taxas à Comissão de Festas
em honra de Nossa Senhora do Rosário/Chorense;
11ª. Deliberado por maioria com a abstenção dos Senhores
Vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS aprovar o protocolo
de colaboração entre o Município de Terras de Bouro e a Junta
de Freguesia de Cibões e Brufe no âmbito de limpeza,
manutenção e conservação de espaços públicos, escolas e
jardins nas Freguesias do Vale do Homem;
12ª. Deliberado por maioria com a abstenção dos Senhores
Vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS aprovar o protocolo
de colaboração entre o Município de Terras de Bouro e a Junta
de Freguesia de Chorense e Monte no âmbito de limpeza,
manutenção e conservação de espaços públicos, escolas e
jardins nas Freguesias do Vale do Homem;
13ª. Deliberado por maioria com a abstenção dos Senhores
Vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS aprovar o protocolo
de colaboração entre o Município de Terras de Bouro e a Junta
de Freguesia de Rio Caldo no âmbito de limpeza, manutenção
e conservação de espaços públicos, escolas e jardins nas
Freguesias do Vale do Cávado;
14ª. Deliberado por maioria com a abstenção dos Senhores
Vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS aprovar o protocolo
de colaboração entre o Município de Terras de Bouro e a Junta
de Freguesia de Vilar da Veiga no âmbito de limpeza,
manutenção e conservação de espaços públicos;
15ª. Deliberado por maioria com a abstenção dos Senhores
Vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS aprovar o protocolo
de colaboração entre o Município de Terras de Bouro e a Junta
de Freguesia da Balança no âmbito de limpeza, manutenção
e conservação de espaços públicos, escolas e jardins nas
Freguesias do Vale do Homem;

16ª. Deliberado por maioria com a abstenção dos Senhores
Vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS aprovar o protocolo
de colaboração entre o Município de Terras de Bouro e a Junta
de Freguesia de Moimenta no âmbito de limpeza, manutenção
e conservação de espaços públicos, escolas e jardins nas
Freguesias do Vale do Homem;
17ª. Deliberado aprovar o projeto do Regulamento do Conselho
Municipal da Juventude do Município de Terras de Bouro;
18ª. Deliberado aprovar a proposta para Venda de Lotes no
Bairro de Caniçada - Valdosende.
EDITAL N.º 22/2013 - 14 de novembro de 2013
1ª. Deliberado ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara
e atribuir um apoio financeiro de 150,00 € à Associação de
Estudantes da E.B.S. de Terras de Bouro para diversas
atividades;
2ª. Deliberado aprovar o Regulamento para concessão de
Apoio suplementar eventual a estudantes do ensino superior
residentes no Concelho de Terras de Bouro;
3ª. Deliberado conceder um apoio financeiro à Srª. Luísa
Arantes Pereira Roupar Martins no montante de 5.000,00 €
para obras de construção da sua habitação;
4ª. Deliberado deferir o pedido apesentado pela Srª. Elisabete
Maria da Cunha Canela, assumindo a Câmara Municipal o
pagamento da frequência do ATL de Verão do seu educando
Gonçalo da Silva Cunha Perpétuo, no montante de 89,60 €;
5ª. Deliberado deferir o pedido apesentado pela Srª. Isabel
Maria Pereira Rodrigues, assumindo a Câmara Municipal o
pagamento da frequência do ATL de Verão do seu educando
Rui Pedro Rodrigues Martins, no montante de 147.50 €;
6ª. Deliberado aprovar por maioria, com a abstenção dos
Vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP os Documentos
Previsionais do Município para o ano de 2014;
7ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas formulado
pela Comissão de Festas em honra da Imaculada Conceição
do Campo do Gerês;
8ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas formulado
pela Comissão de Festas em honra da Nossa Senhora dos Bons
Caminhos de Vilar da Veiga;
9ª. Deliberado conceder declaração ou certidão de interesse
público para a reconstrução de um edifício em ruínas, onde já
funcionou um lagar de azeite, solicitada pelo Sr. Cristiano
Marques Vieira;
10ª. Deliberado aprovar a proposta de Taxas do IMI e remeter
à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação;
11. Deliberado aprovar a proposta referente ao diploma legal
o estabelecimento de uma Taxa Municipal de Direitos de
Passagem (TMDP), para o ano de 2014 de 0,25% e remeter à
Assembleia Municipal para apreciação e aprovação;
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12ª. Deliberado aprovar por maioria, com a abstenção dos
Vereadores eleitos pelo PSD/CDS-PP a proposta de Participação
variável no IRS, para o ano de 2014 de 2,5% e remeter à
Assembleia Municipal para apreciação e aprovação;
13ª. Deliberado aprovar a proposta sobre o lançamento de
uma derrama de 1,2% sobre o lucro tributável sujeito e não
isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas e
0,05% para os sujeitos passivos com um volume de negócios
no ano anterior que não ultrapasse 150.000,00 € e remeter à
Assembleia Municipal para apreciação e aprovação.
EDITAL N.º 23/2013 - 28 de novembro de 2013
1ª. Deliberado apoiar o pagamento da renda habitacional do
Sr. Américo Rodrigues Martins, no montante de 150,00 € por
mês, ao longo do período de vigência do contrato de
arrendamento que é de uma ano, com início em 1 de novembro
de 2013 e termo em 31 de outubro de 2014;
2ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Cibões e Brufe
um apoio financeiro de 1.687,63 € para conservação e limpeza
de caminhos;
3ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Gondoriz um
apoio financeiro de 1.109,74 € para conservação e limpeza de
caminhos;
4ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Souto um apoio
financeiro de 1.611,79 € para conservação e limpeza de
caminhos;

13ª. Deliberado aprovar a tabela de preços para os serviços
disponibilizados pelo Centro Municipal de Valências;
14ª. Deliberado anular a deliberação do executivo municipal de
8 de fevereiro de 2013 referente à construção de diversos muros
de suporte ao longo da EM para Pergoim até ao montante de
1.650,00 € + IVA, uma vez que a mesma obra foi posteriormente
deliberada com um montante superior;
15ª. Deliberado classificar a “Casa de Silvestre”, em Carvalheira,
como monumento de interesse municipal, de acordo com a
solicitação e indicação da Direção Geral do Património Cultural;
16ª. Deliberado atribuir ao Núcleo Rio Homem um apoio
financeiro de 450,00 € para as atividades realizadas durante a
Feira de S. Martinho.
EDITAL N.º 24/2013 - 12 de dezembro de 2013
1ª. Deliberado atribuir de um apoio financeiro de 55,00 € por
mês à Srª. Florinda Rosa Barroso Dias Marques, para pagamento
da creche do seu educando, devendo o pagamento ser efetuado
diretamente ao Centro Social de Covide a partir do mês de
novembro de 2013, inclusive;
2ª. Deliberado atribuir de um apoio financeiro de 124,50 € à
Srª. Maria Júlia Vieira Alves, para pagamento das refeições em
dívida do jardim-de-infância do seu educando, devendo o
pagamento ser efetuado diretamente ao Centro Social de Rio
Caldo;

5ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Vilar da Veiga
um apoio financeiro de 302,10 € para desobstrução de caminhos;

3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 200,00 € à
Associação Recreativa e Cultural do Campo do Gerês para
realização das III Jornadas de Soberania Alimentar;

6ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Vilar da Veiga
um apoio financeiro de 566,85 € + IVA para reparação do
pavimento de diversos caminhos;

4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.000,00 € à
Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Terras de Bouro
para participação na dinamização da Feira de S. Martinho;

7ª. Deliberado atribuir à Junta de Freguesia da Ribeira um
apoio financeiro de 11904,99 € + IVA para a obra de
pavimentação e saneamento no lugar de Casal de Cima;

5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 1.000,00 € à
União de Freguesias de Chamoim e Vilar para arranjo e limpeza
do caminho antigo que liga as duas freguesias;

8ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas formulado
pela Comissão de Festas em honra de Santa Luzia no lugar de
Matavacas/Rio Caldo;

6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 2.333,26 € à
Junta de Freguesia da Balança para limpeza e conservação de
caminhos na Freguesia;

9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de 150,00 € à
Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária de
Terras de Bouro para realização de diversas atividades
desportivas e hídricas;

7ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas formulado
pela Comissão de Festas em honra da Senhora da Conceição
em Chamoim;

10ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas formulado
pela Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora do
Amparo no lugar de Cabenco/Cibões;
11ª. Deliberado deferir o pedido de Isenção de Taxas formulado
pela Comissão de Baldios de Gondoriz referentes à realização
de um magusto;
12ª. Deliberado reduzir em 50% o valor das taxas referentes à
emissão de licença de construção nº. 37/2013, ao abrigo da
alínea f), nº. 3, do artigo 13º., do Regulamento Municipal da
Tabela de Taxas;

8ª. Deliberado ceder à Srª. Maria do Céu Ribeiro Rebelo Silva
a loja nº. 11 do CAT-Gerês, por troca com a loja nº. 8/9;
9. Deliberado aprovar o Regulamento da Atividade de Comércio
a retalho não sedentário exercida por Feirantes e Vendedores
Ambulantes, bem como o regime aplicável às Feiras e aos
recintos onde as mesmas se realizam na área do Município de
Terras de Bouro e submetê-lo à aprovação da Assembleia
Municipal.

