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- Construção de uma variante, em Covide, para
corrigir a “Curva do Eiras”;
- Rectificação de vias municipais: Souto-Chorense
(conclusão), Gondoriz-Guardenha-Cibões-Brufe
(conclusão), Ermida, Gradouro-Carvalheira; Campo do
Gerês (conclusão);

- Dinamização dos equipamentos municipais: Postos
de Turismo, Núcleo Museológico e “Porta” do PNPG,
Centro Náutico de Rio Caldo, Centro de Animação na
V ila do Gerês, Casa dos Bernardos e Centro
Interpretativo dos Moinhos de St.ª Isabel do Monte;

- Pavimentação de diversos acessos e ruas em todas
freguesias;
- Preservação de todas as vias no interior do concelho
e construção ou beneficiação de abrigos de passageiros
em vários locais.
ÁGUA E SANEAMENTO
O abastecimento domiciliário de água é um direito
básico das populações. Frequentemente surgem
problemas no abastecimento de água em várias
freguesias, sobretudo no Verão, o que acarreta
situações intoleráveis para os munícipes. Para resolver
as situações mais preocupantes, efectuaremos a
construção de depósitos de água e a reformulação ou
ampliação da rede de abastecimento de água.
Quanto ao saneamento básico, a nossa preocupação
irá naturalmente para as freguesias e lugares onde os
sistemas tradicionais já não se mostram eficazes. Vamos
empenhar-nos na construção de ETAR de modo a
resolver vários problemas nas redes de saneamento
que se verificam em freguesias como Vilar, Chorense,
Chamoim, Carvalheira, Rio Caldo, etc.
HABITAÇÃO
Vivemos no nosso concelho (e no país) uma crise
de construção de habitação. As limitações impostas
pelo actual PDM têm contribuído significativamente
para a crise de habitação que atravessamos no nosso
concelho. Neste domínio, continuaremos a revisão do
actual Plano Director Municipal (PDM) e tudo faremos
para acelerar a sua concretização.
Continuaremos a apoiar as famílias com dificuldades
económicas e todos os jovens e casais jovens do
concelho, através da oferta de projectos elaborados
pelo Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM) e da
redução do valor das taxas e licenças para a construção.
TURISMO
Terras de Bouro é, por excelência, um município de
natureza e ambiente. Face aos condicionalismos
impostos por vários regulamentos (REN, RAN, POPNPG,
POAC, REDE NATURA 2000), que não nos permitem a
concretização de parques industriais e empresariais,
o Turismo surge como uma oportunidade estratégica
para o desenvolvimento económico e a criação de
emprego. Assim apostaremos no seguinte:

- Animação turística: trilhos pedestres, actividades
culturais, desportivas e recreativas, etc.;
- Dinamização da “época baixa”: trilhos pedestres,
passeios de BTT, festas, feiras e exposições,
conferências, promoção da gastronomia, etc.;
- Promoção da higiene dos espaços;
- Incentivo à construção de empreendimentos
turísticos por parte de entidades particulares;
AGRICULTURA E PECUÁRIA
Mais um sector produtivo do nosso concelho com
dificuldades. Os agricultores precisam do apoio da
autarquia e, por isso, já criámos e procuraremos
melhorar o «Gabinete de Apoio ao Agricultor» que
oferece as seguintes valências:
- Candidaturas a apoios financeiros, elaboração e
candidatura de projectos, programas de formação e
informação, apoio jurídico, organização de eventos
(feiras, exposições, visitas, acções de formação), etc.
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Consideramos importante a requalificação de
alguns espaços públicos em várias freguesias de modo
a facilitar a vida das pessoas e a tornar atractiva essa
localidade. Por isso, apostaremos na:
- Requalificação urbanística de espaços públicos;
- Edificação de espaços ao ar livre com condições
para a realização de mercados, festas, e exposições.
PATRIMÓNIO EDIFICADO
Respeitar e preservar o património público edificado
é uma obrigação de todos. A Câmara Municipal tem
de ser o garante dessa preservação e, por isso, prestará
o apoio técnico e financeiro na:
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- Conservação do património concelhio constituído
pelas igrejas, capelas, espigueiros, cruzeiros, eiras,
pontes, moinhos, lagares, etc.;
- Recuperação das escolas primárias para sedes de
Associações ou Instituições, para actividades das Juntas
de Freguesia, para museus locais, para salas de
actividades culturais, etc.
EDUCAÇÃO E CULTURA
A educação e a cultura são os alicerces do futuro e
as marcas distintivas de uma comunidade. Consciente
da enorme importância destes “valores sociais”,
desenvolveremos as seguintes iniciativas:
- Melhorar as condições de ensino e aprendizagem
nas escolas e jardins-de-infância (em colaboração com
o Agrupamento de Escola na resolução de problemas
que dificultem os objectivos da educação);

memória, da nossa história e dos produtos locais.
- Promover actividades que reforcem a identidade
e o conhecimento do concelho por parte das nossas
crianças, jovens e idosos (passeios pelo concelho,
concursos, encontros recreativos e culturais, etc.).
TERCEIRA IDADE
No sentido de promover uma velhice digna e feliz,
a Câmara Municipal dinamizará ou apoiará as seguintes
iniciativas e projectos:
- Projecto “Bem Envelhecer” e actividades
recreativas e culturais com os idosos;
- Apoio técnico e financeiro a todas as Instituições
de Solidariedade Social do concelho.

- Promover a “Acção Social Escolar” no ensino básico
e secundário: comparticipação no pagamento dos
manuais escolares e das refeições, apoio
psicopedagógico, apoio específico aos alunos com
necessidades educativas especiais (mantêm-se as
normas definidas pelo Ministério da Educação e os
princípios orientadores em vigor na autarquia);
- Apoiar as actividades de enriquecimento curricular
(aquisição de manuais de língua inglesa, transporte
dos alunos para diversas actividades, etc.);
- Disponibilizar uma rede segura e eficaz de
transportes escolares para todos os alunos e apoiar as
famílias carenciadas;
- Apoiar os alunos do ensino superior (apoio aos
alunos conforme o regulamento municipal para o
efeito; realização de estágios curriculares/profissionais);
- Promover e apoiar os cursos de Educação e
Formação de Adultos;
- Comemorar o Dia do Concelho (20 de Outubro);

JUVENTUDE
Um dos graves problemas do nosso concelho é a
falta de respostas aos anseios dos jovens. Por isso, os
jovens fogem e a população diminui e envelhece.
Procuraremos atenuar esta preocupante situação
através das seguintes iniciativas:
- Criação de uma estrutura de apoio aos Jovens
(Espaço JOVEM), com os seguintes objectivos:
- Orientar e apoiar os jovens na procura de emprego
e na criação de empresas;
- Ocupação de tempos livres;
- Divulgar e incentivar o uso do «Cartão Jovem
Municipal» que possibilitará descontos na piscina
municipal, nos museus e noutras estruturas municipais.
DESPORTO E TEMPOS LIVRES
No sentido de fomentar a prática desportiva,
melhorar a qualidade de vida das pessoas,
proporcionar momentos e locais de ocupação de
tempos livres e de férias escolares, a Câmara Municipal
concretizará:

- Realizar eventos potenciadores das nossas
tradições, dos nossos usos e costumes, da nossa

- Apoio financeiro aos clubes do concelho que
fomentam a prática desportiva regular;
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- Requalificação de espaços desportivos e estruturas
de apoio em algumas freguesias;
- Realização do Torneio Concelhio de Futsal;
- Organização de um programa infanto-juvenil,
durante as férias escolares do Verão;
ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE
Tudo se exige à Câmara Municipal, muito mais em
momentos de crise como aqueles que estamos a viver,
pois é o órgão de poder mais próximo dos cidadãos.
Somos confrontados com inúmeras situações
dramáticas que os munícipes nos colocam, como a
falta de condições de habitabilidade, a falta de saúde,
as aflições da vida, etc.
Quanto à «Acção Social», já referimos atrás o apoio
às crianças, aos idosos e às famílias carenciadas, bem
como a todas as Instituições de Solidariedade Social
do concelho.
Relativamente à Saúde, disponibilizaremos meios
e empenhar-nos-emos na concretização de parcerias
com as autoridades de Saúde que promovam um
«Serviço Concelhio de Saúde».
AMBIENTE
A preservação do ambiente é e será uma
preocupação constante do Executivo municipal. Neste
sentido, continuaremos a apoiar todas as iniciativas e
actividades no âmbito da educação ambiental.
Continuaremos disponíveis para colaborar, como
até aqui, com recursos financeiros, técnicos e humanos,
na preservação do património ambiental.
Participaremos e seremos parceiros nas actividades
de reflorestação previstas para as áreas ardidas no
nosso concelho.
Procuraremos resolver problemas ambientais
provocados pela falta de ETAR ou mau funcionamento
das ETAR em diversos locais do concelho.
Continuaremos a apostar na limpeza e higiene de
espaços públicos.
PROTECÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

colaborar, como tem feito até aqui, com recursos
financeiros, técnicos e humanos, na preservação do
nosso património ambiental, na melhoria da eficácia
das forças de combate e assistência no terreno.
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Para melhorar a eficácia dos serviços municipais,
iremos:
- Continuar o processo de modernização da gestão
e administração municipal, através da simplificação
dos procedimentos e do melhor e maior
aproveitamento das novas tecnologias;
- Melhorar o “sítio” do município na Internet e
promover o acesso dos munícipes à informação, aos
serviços municipais e à participação na gestão
municipal.
OBRAS MUNICIPAIS PARA 2011-2013
As obras concluídas (Centro Interpretativo do
Garrano) ou em fase de conclusão (Museu da Geira,
Galeria dos Miliários, Centro Interpretativo da Rota
dos Moinhos) terão de merecer o nosso empenho e
esforço na sua dinamização e “rentabilidade”, o que
já está a acontecer.
Por isso, importa clarificar a situação de todas as
obras e projectos geridos pelo Município e que têm
uma influência directa no Orçamento do Município
para o ano de 2011 e anos seguintes.
Obra ou Projecto e Valor do Investimento
2011 - 2013
Piscina Municipal: 1.425.000,00 € - Encargo municipal:
925.000,00 €
«Aqua Cávado»: 721.000,00 €
Beneficiação da rede viária municipal (2.ª fase)
Rede de drenagem de águas residuais: 2.070.000,00 €
Eliminação da curva do Eiras: 300.000,00 €
Central de Camionagem (Vila de Terras de Bouro):
500.000,00€
Rede de Lojas Interactivas: 123.000,00 €

Os incêndios do Verão de 2010, que assolaram o
nosso concelho, não podem ser ignorados ou
esquecidos. É necessário uma política de prevenção
mais eficaz. Assim, pugnaremos, junto das entidades
que tutelam o território, pela elaboração de planos de
intervenção no terreno ao longo do ano: queimadas
controladas, limpeza de locais, abertura de acessos,
manutenção de vias florestais, etc.

Casas mortuárias: 150.000,00 € - Encargo municipal:
150.000,00 €

A Câmara Municipal continuará disponível para

Natur Parque de Vilarinho da Furna: 1.137.976,70 €

Piso sintético do campo do G. D. Gerês: 220.000,00 €
Encargo municipal: 220.000,00 €
Construção do Parque da Vila de Terras de Bouro:
1.271.881,94 €
Ecovia Rio Caldo - Gerês: 1.693.000,00 €

Deliberações do Executivo Camarário
EDITAL N.º 21/2010 - 07 de Outubro de 2010:
1ª. Deliberado concordar com o Relatório Social
da Técnica da Divisão de Desenvolvimento Social
e Cultural, capeando um pedido apresentado
pela Srª. Maria da Conceição Vieira Sousa, para
pagamento da Creche e Jardim-de-Infância dos
seus educandos;
2ª. Deliberado concordar com o Relatório Social
da Técnica da Divisão de Desenvolvimento Social
e Cultural, capeando um pedido apresentado
pelo Sr. António Joaquim Gonçalves Rodrigues,
solicitando um apoio para reconstrução da sua
habitação;
3ª. Deliberado concordar com o Relatório Social
da Técnica da Divisão de Desenvolvimento Social
e Cultural, capeando um pedido apresentado
pela Srª. Maria Júlia do Lago Garcia Costa, para
pagamento de despesas de educação da sua
educanda;
4ª. Deliberado concordar com o Relatório Social
da Técnica da Divisão de Desenvolvimento Social
e Cultural, capeando um pedido apresentado
pela Srª. Márcia Maria Martins Arantes, para
pagamento do Jardim-de-Infância e ATL dos seus
educandos;
5ª. Deliberado executar a obra de Reparação de
Caminho no Lugar de Bouças/Gondoriz, por
administração directa ou transferência para a
Junta de Freguesia, no montante de 6.900,00 €
+ IVA.
EDITAL N.º 22/2010 - 21 de Outubro de 2010:
1ª. Deliberado executar a obra de Reparação de
um aqueduto e de uma valeta para acolhimento
de águas pluviais no Lugar de Chemedião Ribeira, por administração directa ou
transferência para a Junta de Freguesia, até ao
montante de 389,50 € + IVA;
2ª. Deliberado executar a obra de Correcção da
curva do Caminho da Igreja/Souto, por
administração directa ou transferência para a
Junta de Freguesia, até ao montante de 12.097,00
€ + IVA;

3ª. Deliberado assegurar o transporte à aluna
Liliana Sofia Coelho Gonçalves entre Travassos e
a Vila de Terras de Bouro.
EDITAL N.º 23/2010 - 04 de Novembro de 2010:
1ª. Deliberado aprovar o Acordo de Cooperação
para o ano lectivo 2010/2011, referente ao
prolongamento de horário e refeições;
2ª. Deliberado fornecer materiais à Junta de
Freguesia de Moimenta, para conclusão do
Regadio da Rega, até ao montante de 369,27 €
+ IVA;
3ª. Deliberado fornecer materiais à Junta de
Freguesia de Moimenta, para reparação do Rego
no Lugar de Pesqueiras, até ao montante de
348,70 € + IVA;
4ª. Deliberado aprovar a obra de Repavimentação
da Quelha das Quintães/Covide, por
administração directa ou transferência para a
Junta de Freguesia, até ao montante de 1.402,50
€ + IVA;
5ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia
da Ribeira o montante de 4.295,39 € + IVA, para
Pavimentação do Lugar de Casal de Baixo;
6ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia
de Chamoim o montante de 1.000,00 € + IVA,
para Reparação de anomalias na cobertura na
Capela de Padrós;
7ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia
do Monte o montante de 2.240,00 € + IVA, para
Pavimentação do Largo de Alecrimes;
8ª. Deliberado concordar com a informação da
DPU e transferir para a Junta de Freguesia de
Moimenta a importância de 3.030,00 € + IVA
para Execução de obras de Urbanização (1ª. Fase
– Muro de Suporte) na Urbanização das
Gordairas;
9. Deliberado deferir o pedido de Isenção de
Taxas formulado pela Associação Cultural Nova
Vida da Balança;
10ª. Deliberado atribuir um subsídio de 150,00
€ à Associação de Produtores Biológicos de Terras
de Bouro, para participação no 3º. Congresso
Nacional de Agricultura Biológica;
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11ª. Deliberado aprovar a proposta para concessão de Apoio
Suplementar Eventual a Estudantes do Ensino Superior
Residentes no Concelho de Terras de Bouro, para o ano lectivo
de 2010/2011, sendo o nível de capitação igual ou inferior ao
salário mínimo nacional;
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 colectivas;
13ª. Deliberado aprovar por maioria, com a abstenção dos Srs.
Vereadores do PSD, a proposta de Participação variável no IRS;
14ª. Deliberado aprovar a proposta de Taxas do IMI e remeter
à Assembleia Municipal para aprovação.
EDITAL N.º 24/2010 - 10 de Novembro de 2010:
1ª. Deliberado aprovar por maioria, com a abstenção dos Srºs.
Vereadores do PSD, as “Grandes Opções do Plano e Orçamento
da Receita e da Despesa para 2011”.
EDITAL N.º 25/2010 - 18 de Novembro de 2010:
1ª. Deliberado atribuir um subsídio à Associação Cultural
Desportiva e Recreativa de Valdosende/Paradela, para obras
de Remodelação da sua Sede, no valor de 2.000,00 €;
2ª. Deliberado atribuir um subsídio à Associação Cultural
Desportiva e Recreativa de Chamoim, para obras de no interior
do Bar, no valor de 2.000,00 €;
3º. Deliberado concordar com a informação presente pela
Técnica da DDSC – Acção Social, capeando um pedido
apresentado pela Srª. Celina do Sameiro Dias Correia Mateus,
para isenção do pagamento de juros de mora;
4º. Deliberado concordar com a informação presente pela
Técnica da DDSC – Acção Social, capeando um pedido
apresentado pelo Sr. João Paulo Martins de Carvalho, para
transporte escolar;
5º. Deliberado concordar com a informação presente pela
Técnica da DDSC – Acção Social, capeando um pedido
apresentado pela Srª. Maria Armanda Marques de Sousa, para
fornecimento de materiais para enchimento das paredes
interiores da sua habitação, até ao montante de 213,00 €;
6º. Deliberado concordar com a informação presente pela
Técnica da DDSC – Acção Social, capeando um pedido
apresentado pela Srª. Maria de Fátima da Silva Antunes, para
melhorar o telhado da sua habitação, no montante de 3.175,00
€;
7º. Deliberado executar a obra de Melhoramento do Caminho
do Lugar de Sá/Covide por transferência para a Junta de
Freguesia, até ao montante de 3.038,00 € + IVA;

8ª. Deliberado ratificar o despacho do Sr. Presidente referente
à Construção do Centro Escolar/Pavilhão Gimnodesportivo –
Trabalhos a Mais;
9ª. Deliberado deferir o pedido de Certidão de interesse
Municipal do Sr. Manuel Antunes Gonçalves de Araújo;
10ª. Deliberado deferir o pedido de Certidão de interesse
Municipal da Srª. Maria João Capela de Carvalho Galaz Pimenta.
11ª. Deliberado ratificar o Acordo de Parceria – Execução do
projecto de Lojas interactivas de Turismo/Centro de informação
Turística – Concepção, Desenvolvimento e Implantação da
Infra-Estrutura e Tecnologia de apoio à Rede de Lojas
Interactivas de Turismo;
12ª. Deliberado transferir para a Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Rio
Caldo a importância de 1.000,00 €/mês durante o ano lectivo
de 2010/2011.
EDITAL N.º 26/2010 - 02 de Dezembro de 2010:
1ª. Deliberado concordar com a informação presente pela DDSC
e transferir a importância de 1.340,00 € para a Associação
Desportiva Cultural de Terras de Bouro e a importância de
1.300,00 € para o Grupo Desportivo de Valdosendecom vista
ao pagamento das despesas com o Torneio de Futebol de Cinco
Concelhio;
2ª. Deliberado conceder o apoio financeiro à Junta de Freguesia
de Moimenta, para melhoramento e limpeza nas margens do
rio Homem e limpeza do espaço dos prédios da Av. dos
Bombeiros Voluntários, no montante de 3.245,17 €;
3ª. Deliberado executar a obra de Pavimentação da Rua da
Ponte/Moimenta por transferência para a Junta de Freguesia,
no montante de 5.600,00 € + IVA;
4ª. Deliberado executar por maioria, com a abstenção dos
Vereadores do PSD, a obra de Pavimentação dos largos
sobrantes da Estrada Nacional 307 – Rua de Andrias/Moimenta
por transferência para a Junta de Freguesia, no montante de
872,00 € + IVA;
5ª. Deliberado executar a obra de Reforço do Muro na entrada
do Lugar de Pergoim/Chamoim por transferência para a Junta
de Freguesia, no montante de 4.739,50 € + IVA;
6ª. Deliberado executar a obra de Alargamento do Caminho
do Tabulão – Esposende/Balança por transferência para a Junta
de Freguesia, no montante de 2.250,00 € + IVA;
7ª. Deliberado conceder o apoio financeiro à Junta de Freguesia
de Vilar da Veiga, para obras no Cemitério do Gerês, no
montante de 2.852,29 €;
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8ª. Deli berado deferir o pedido de Isenção de
Taxas/emolumentos formulado pela Associação Desportiva
Recreativa e Cultural de Chorense;

EDITAL N.º 28/2010 - 30 de Dezembro de 2010:
1ª. Deliberado atribuir um subsídio ao Agrupamento de Escolas
de Terras de Bouro para aumentar o número de mesas
disponíveis na cantina no valor de 527,56 €;

9ª. Deliberado isentar o pagamento de água ao Centro Escolar
de Terras de Bouro até à instalação do respectivo contador;

2ª. Deliberado comparticipar a obra de Remodelação da antiga
Escola Primária de Vilar até ao montante de 5.000,00 €;

10ª. Deliberado aprovar por maioria, com abstenção dos
Vereadores do PSD, a Estrutura Orgânica Flexível da Câmara
Municipal.

3ª. Deliberado atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de
Chorense para Instalação de central de incêndios na Sede da
Junta no valor de 1.000,00 € + IVA;

EDITAL N.º 27/2010 - 16 de Dezembro de 2010:
1ª. Deliberado aprovar o apoio solicitado pela Associação
Desportiva e Cultural de Terras de Bouro para aquisição de
mobiliário para os balneários Municipais no valor de 2.000,00
€;
2ª. Deliberado concordar com a informação presente pela Técnica
da DDSC – Acção Social, capeando um pedido apresentado pela
Srª. Maria de Araújo, para pagamento da renda em atraso, no
valor de 900,00 €;
3ª. Deliberado atribuir o apoio solicitado pela Junta de Freguesia
da Balança, para obras de reparação e conservação nos
Cemitérios do Lugar do Assento e do Picouço, no valor de
5.000,00 €;
4ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia de Vilar da
Veiga o montante de 14.049,27 € para Intervenções realizadas
no âmbito da Protecção Civil em Vilar da Veiga e Rio Caldo;

4ª. Deliberado atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de
Valdosende no valor de 848,00 € para colocação de expositores
em toda a Freguesia;
5ª. Deliberado executar a obra de Reposição de calçada à volta
da paragem de autocarros no Lugar de Outeiro das
Cruzes/Carvalheira, por transferência para a Junta de Freguesia
no montante de 316,25 € + IVA;
6ª. Deliberado executar a obra de Substituição de encanamento
no interior do Lugar de Paredes/Carvalheira, por transferência
para a Junta de Freguesia no montante de 274,56 € + IVA;
7ª. Deliberado executar a obra de Calcetamento de uma
servidão à veiga no Lugar de Paredes/Carvalheira, por
transferência para a Junta de Freguesia no montante de 966,08
€ + IVA;
8ª. Deliberado atribuir um subsídio à Junta de Freguesia da
Ribeira para Reparações de piso da Estrada e Caminhos
Públicos, no montante de 320,00 €;

5ª. Deliberado transferir para a Junta de Freguesia do Campo
do Gerês o montante de 2.352,00 € + IVA para execução de
trabalhos extras na rede de abastecimento de água e rede de
drenagem na Rua de Fundevila;

9ª. Deliberado atribuir um subsídio aos Proprietários do Lagar
de Azeite de Vilar da Veiga para Requalificação do Lagar, no
montante de 1.500,00 €;

6ª. Deliberado atribuir um subsídio de 200,00 € à Associação
de Estudantes – ASES – Terras de Bouro, para realização de
algumas actividades escolares;

10ª. Deliberado atribuir um subsídio ao Conselho Directivo dos
Baldios de Assento/Valdozende para Obras no Lagar de azeite,
no montante de 1.500,00 €;

7ª. Deliberado conceder materiais à Associação Cultural,
Desportiva e Recreativa de Chamoim, para obras de
melhoramento da sala de convívio até ao montante de 507,70
€ + IVA;

11ª. Deliberado atribuir um subsídio no montante de 200,00 €
ao Agrupamento de Escuteiros de Gondoriz, para o aluguer de
um autocarro pelo serviço prestado ao agrupamento;

8ª. Deliberado conceder materiais ao Agrupamento de Escuteiros
de Gondoriz, para obras na sua sede, até ao montante de 120.00
€ + IVA;
9ª. Deliberado aprovar a Minuta do Protocolo de Transferência
para a Junta de Freguesia de Rio Caldo da Gestão e Exploração
do Posto de Abastecimento de Combustíveis sito na Marina de
Rio Caldo.

12ª. Deliberado reduzir excepcionalmente, durante o ano de
2011, em 30% o valor das rendas e lugares de Marcado na Vila
do Gerês;
13ª. Deliberado comparticipar como forma de solidariedade
para com a família enlutada, as despesas do funeral no trágico
acontecimento do passado dia 17 de Outubro, na embarcação
de Rio Caldo, do qual resultou o falecimento de um passageiro.

