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Deliberações do Executivo Camarário
EDITAL N.º 22 - 10 de Novembro de 2011
1ª. Deliberado aprovar o Regulamento para
concessão de Apoio Suplementar Eventual a
Estudantes do Ensino Superior residentes no
Concelho de Terras de Bouro;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro à
Associação Desportiva Recreativa e Cultural de
Chorense, para aquisição de material elétrico
para a iluminação do Campo de jogos, no
montante de 2.367,00 €;
3ª. Deliberado aprovar a alteração do
Regulamento de Incentivo à Natalidade;
4ª. Deliberado aprovar por maioria, com a
abstenção dos Vereadores Eleitos pelo PSD, os
Documentos Previsionais do Município para o
ano de 2012. Os Vereadores eleitos pelo PSD
entregaram declaração de voto;
5ª. Deliberado aprovar o Regulamento do
Cemitério Municipal de Moimenta-a-Nova;
6ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos
Vereadores eleitos pelo PSD, emitir parecer
favorável à Prestação de Serviços – Serviços de
Apoio ao Prolongamento de Horário no Centro
Escolar de Terras de Bouro;
7ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos
Vereadores eleitos pelo PSD, emitir parecer
favorável à Prestação de Serviços – Serviços de
Apoio ao Prolongamento de Horário nas Escolas
do Vale do Cávado;
8ª. Foi dado conhecimento dos documentos
enviados pela Associação Nacional de Municípios
Portugueses a todos os presentes sobre a
Proposta da Lei do Orçamento de Estado para
2012 e resolução do Conselho Geral relativo à
mesma Proposta de Lei;
9ª. Deliberado aprovar a proposta e revogar a
deliberação de 22 de Setembro/2011 referente
à comparticipação de despesas da componente
socioeducatica do Jardim-de-Infância e da Escola
do 1º. Ciclo do Gerês;

11ª. Deliberado aprovar a proposta de Taxas do
IMI e remeter à Assembleia Municipal para
aprovação;
12ª. 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 aprovação;
13ª. Deliberado aprovar por maioria, com a
abstenção dos Srs. Vereadores eleitos pelo PSD,
a proposta de Participação variável no IRS e
remeter à Assembleia Municipal para aprovação.
EDITAL N.º 23 - 17 de Novembro de 2011:
1ª. Deliberado concordar com a informação
presente pela Técnica da Divisão Administrativa
de Ação Social e de Educação, e indeferir o pedido
apresentado pela Srª. Maria de Fátima Leite
Gonçalves de Oliveira;
2ª. Deliberado aprovar o processo de candidatura
ao programa “SOLARH”, relativo ao Sr. Américo
Rodrigues Martins;
3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
suplementar à Junta de Freguesia da Balança de
modo a custear a totalidade da obra - alargamento
do caminho do Taludão/Balança;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro à
Junta de Freguesia de Valdosende para
Construção de abrigo de passageiros, no valor de
1.000,00 €;
5ª. Deliberado por maioria, com abstenção dos
Vereadores eleitos pelo PSD, aprovar a proposta
- abertura de procedimento concursal para
contratação de um Técnico Superior, para a
atividade de arquitetura, por tempo
indeterminado.
EDITAL N.º 24 - 02 de Dezembro de 2011

10ª. Deliberado aprovar a proposta referente ao
diploma legal de estabelecimento de uma Taxa
Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para
o ano de 2012 de 0,25% e remeter à Assembleia
Municipal para aprovação;

1ª. Deliberado concordar com a informação
presente pela Técnica da Divisão Administrativa
de Ação Social e de Educação, e indeferir o pedido
apresentado pelo Sr. José Carlos Pereira Martins
referente à Caixilharia, mas deferir para uma parte
da cobertura da sua habitação;
2ª. Deliberado concordar com a informação
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presente pela Técnica da Divisão Administrativa de Ação Social
e de Educação, e indeferir o pedido apresentado pelo Sr. João
Gonçalves;
3ª. Deliberado apoiar a Reconstrução do muro de suporte no
Lugar da Parreirinha/Cibões, até ao montante de 3.774,40 €;
4ª. Deliberado transferir o montante de 3.424,00 € para a Junta
de Freguesia de Carvalheira para a Construção do muro de
suporte junto à Capela no Lugar de Infesta;
5ª. Foi dado conhecimento do Acordo entre a Empresa Arlindo
Correia & Filhos e o Município de Terras de Bouro.

Contrato de Prestação de Serviços – Alzira Maria Fernandes
Leite de Sousa;
10ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável à renovação
de Contrato de Prestação de Serviços – Anabela da Silva
Simões;
11ª. Deliberado por maioria, com os votos contra dos
Vereadores do PSD, ratificar e emitir parecer favorável à
renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Maria
Patrocínia Dias Martins;
12ª. Deliberado por maioria, com os votos contra dos
Vereadores do PSD, ratificar e emitir parecer favorável à
renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Filipe
Manuel da Rocha Pacheco;

EDITAL N.º 25 - 15 de Dezembro de 2011:
1ª. Deliberado concordar com a informação presente pela
Técnica da Divisão Administrativa de Ação Social e de Educação,
capeando um pedido apresentado pela Srª. Adelaide Abreu
Moreira Garcia para atribuição de materiais para obras de
reformulação das entradas da habitação de modo a facilitar os
acessos a uma pessoa com deficiência, até ao montante de
1.089,59 €;
2ª. Deliberado concordar com a informação presente pela
Técnica da Divisão Administrativa de Ação Social e de Educação,
e indeferir o pedido apresentado pelo Sr. António Abel Machado
de Oliveira;
3ª. Deliberado concordar com a informação presente pela
Técnica da Divisão Administrativa de Ação Social e de Educação,
capeando um pedido apresentado pela Srª. Maria Irene
Fernandes Gonçalves para atribuição de materiais para
reabilitação da sua habitação, até ao montante de 378,10 €;
4º. Deliberado concordar com a informação presente pela
Técnica da Divisão Administrativa de Ação Social e de Educação,
e indeferir o pedido apresentado pelo Sr. Manuel Maria Pascoal
Pereira referente à isenção do pagamento das rendas em
atraso, podendo o mesmo fazer o pagamento em prestações,
mas deferir isentá-lo do pagamento dos juros de mora referente
a esses meses;
5ª. Deliberado reduzir a taxa em 50% referente ao processo
de licenciamento de obras apresentado pela Srª. Maria Lúcia
Abreu Antunes;
6º. Deliberado ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara
e conceder um apoio de 500,00 € à Srª. Cristina Sofia dos
Santos Garcia para pagamento do reboque do seu veículo
acidentado, bem como o transporte de toda a bagagem que
possuía de França para Portugal;
7º. Foi dado conhecimento da Ata da Praça – Arrematação
em Hasta Pública, de quatro Equinos de raça Garrana;
8ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável à renovação
de Contrato de Prestação de Serviços – Sérgio Manuel Santos
Gonçalves;
9ª. Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores
do PSD, ratificar e emitir parecer favorável à renovação de

13ª. Deliberado por maioria, com os votos contra dos
Vereadores do PSD, ratificar e emitir parecer favorável à
renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Pedro
Alexandre de Brito Pereira;
14ª. Deliberado por maioria, com os votos contra dos
Vereadores do PSD, ratificar e emitir parecer favorável à
renovação de Contrato de Prestação de Serviços – Nuno
Manuel de Carvalho Fernandes;
15ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável à renovação
de Contrato de Prestação de Serviços – Rita Aurora Oliveira
Dias;
16ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável à renovação
de Contrato de Prestação de Serviços – Carla Patrícia Antunes
Soares;
16ª. Deliberado ratificar e emitir parecer favorável à renovação
de Contrato de Prestação de Serviços – Palmira de Jesus Silva
Barbosa.
EDITAL N.º 26 - 30 de Dezembro de 2011:
1ª. Deliberado por maioria, com a abstenção dos Vereadores
do PSD, aprovar o contrato-programa de desenvolvimento
desportivo entre o Município de Terras de Bouro e o Grupo
Desportivo do Gerês, tendo em vista o arrelvamento do Campo
da Pereira;
2ª. Deliberado comparticipar as obras de colocação de janelas
e portas na antiga escola de Vilar no montante de 3.577,50
€;
3ª. Deliberado reduzir excecionalmente durante o ano de 2012,
em 30% o valor das rendas e lugares de Mercado na Vila do
Gerês;
4ª. Deliberado aprovar a proposta referente ao preço de venda
de várias publicações sobre o concelho;
5ª. Deliberado aprovar a proposta referente ao projeto de
loteamento do Bairro das Gordairas – conclusão.
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Paços do Concelho
28 de novembro de 2011
No dia 28 de novembro, a Assembleia Municipal
de Terras de Bouro realizou, no Salão Nobre dos Paços
do Concelho, a sua quinta e última sessão ordinária
de 2011.
Ainda antes do período da ordem do dia e já depois
do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr.
Ricardo Gonçalves, ter sublinhado a importância deste
último encontro, já que define e introduz aquilo que
será a vida do Município para o próximo ano, em
termos de orçamento sujeito aos apertados
constrangimentos impostos pela “troika”, registou-se
uma breve sessão de esclarecimento relativamente à
difusão da TDT – Televisão Digital Terrestre no concelho
e de como, nesta fase, esta mudança poderá afetar
negativamente a vida económica das pessoas, já que
a maior parte do território de Terras de Bouro não
será abrangida, ficando assim as pessoas “obrigadas”
a instalar antenas de satélite ou a subscrever serviços
de assinatura para ter acesso à nova forma de
transmissão e visualização dos canais televisivos.
Relativamente a este tema e na sequência da decisão
da Assembleia Municipal na criação de uma Comissão
de Acompanhamento ao processo de fusão
administrativa das juntas de freguesia, esta mesma
comissão ficou encarregue de fazer chegar às devidas
instâncias uma posição sobre a situação da TDT em
Terras de Bouro. Ainda no decorrer do período inicial
da sessão, o Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Joaquim Cracel, apresentou, além da já citada
situação da TDT, informações sobre o prazo para
apresentação de proposta de reorganização do
território em termos de Juntas de Freguesia que deverá
ser finalizada até 30 de Janeiro de 2012. Informou,
ainda, sobre a existência de uma pré-proposta para
aquisição de uma parcela de terreno na Vila do Gerês,
no valor de 300.000,00 euros, e de dois pisos do
parque de estacionamento subterrâneo da mesma
vila à empresa ACF, no valor de 970.000,00 euros, e
ainda um projeto de passadiço aéreo na avenida
principal da Vila do Gerês, casos que a serem
confirmados serão colocados nesta Assembleia
Municipal para decisão. Para além disso, foram

também apresentados os seguintes conteúdos: Voto
de Pesar pelo falecimento do Senhor António Marques,
ex-Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira e pai
do atual autarca da mesma freguesia, respeitando-se
um minuto de silêncio em sua memória, como forma
pública de elogiar um autarca terrabourense dedicado
e um homem que serviu a comunidade de Terras de
Bouro durante muitos anos. Foi proposta e aprovada
a alteração do dia e hora da realização das sessões
ordinárias da Assembleia Municipal, passando a ser
às sextas-feiras, às 20.30h. O Presidente da Câmara
Municipal prestou informações sobre as
Comemorações do Dia do Município.
Como é hábito, todas as questões apresentadas
pelos membros da Assembleia Municipal foram alvo
de esclarecimentos por parte do Senhor Presidente
da Câmara Municipal.
De seguida e já na Ordem de Trabalhos, além da
apresentação usual da atividade das divisões do
Município por parte do Senhor Presidente da Câmara
Municipal, foram aprovadas por unanimidade as
propostas relativas aos valores para 2012 do IMI (0,6%
- 0,3%), Taxa do IRS (5%), Derrama (1,2% - 0,05%),
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (0,25%),
Regulamento do Cemitério de Moimenta-a-Nova e
ainda uma proposta de alteração ao Regulamento
Municipal de Incentivo à Natalidade, visando uma
maior adequação social do mesmo, já que, a partir de
2012, o valor do subsídio será, em grande parte,
concedido através de um “cheque-farmácia” a ser
usado no plano de vacinação das crianças nascidas
em Terras de Bouro.
Por último, foram amplamente discutidas as
Grandes Opções do Plano e Orçamento da Receita e
da Despesa para 2012, com um valor real de
11.930.762 euros, sendo aprovadas por maioria, com
a abstenção da bancada social democrata e o voto
contra do deputado eleito pelo PCP.

