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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TERRAS DE BOURO
Caras e Caros Terrabourenses,
Com o Novo Ano, que desejo tenha chegado para todos
vós de forma alegre e cheia de esperança, não posso
deixar de partilhar convosco, através deste Boletim
Municipal, algumas iniciativas e acontecimentos ocorridos no nosso Município e que vão no sentido de prosseguir com a nossa responsabilidade e missão que,
essencialmente, passa por tudo fazermos para corresponder àquelas que são as expetativas e os justos
anseios dos munícipes.

no Dia do Município (20 de outubro), foi feita, a título
póstumo, ao ex-presidente desta Câmara Municipal,
Dr. José António de Araújo.

Entretanto, as dinâmicas tendentes ao tão desejado
desenvolvimento sustentado e disponibilização de
respostas básicas para as populações estão a ser levadas a cabo, quer através de contínuos e persistentes
contatos junto dos diversos órgãos do poder, quer com
intervenções localizadas na ampliação da rede de
Neste final do ano foram submetidas novas e impor- abastecimento de água, saneamento e acessibilidades.
tantes candidaturas aos Fundos Comunitários, no
intuito de colmatar e resolver problemas antigos. No Projetos de interesse fundamental e que também
sentido de solucionar o problema da televisão digital poderão contribuir para esse desiderato de desenvolterrestre foram feitas diligências que culminaram vimento, estão em curso, aprovados ou candidatados.
numa reunião com o senhor presidente da ANACOM
(Autoridade Nacional para as Comunicações). Estão O caminho que já foi percorrido, não sendo longo, sera decorrer neste momento no território, em conjunto ve para, olhando para trás, verificar que, apesar “das
com esta Câmara e os senhores presidentes das Juntas pedras e obstáculos que nele vão sendo colocados”,
de Freguesia, um levantamento e estudo exaustivo não amedrontam ou esmorecem a nossa vontade. Pelo
para, definitivamente, vermos solucionada as situa- contrário, encorajam-nos a prosseguir num trabalho
ções de falta de cobertura da TDT no nosso concelho. que é necessário ser realizado e que, tenho a certeza, vai
dar frutos e criar melhores condições para todos nós.
Outro facto relevante e que bem pode servir de referência da postura deste Executivo, como garante de Um abraço a todas e a todos!
uma ação norteada por princípios e valores baseados Manuel Tibo
no respeito e na memória histórica de quem nos precedeu no cargo, ficou patenteada na homenagem que,
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TERRAS DE BOURO É TURISMO

CERIMÓNIA DE ASSINATURA DO
CONTRATO DE REQUALIFICAÇÃO DA
ESTRADA DA MATA DA ALBERGARIA
A Câmara Municipal de Terras de Bouro, representada
pelo seu Presidente, Manuel João Sampaio Tibo, assinou com o Governo, representado pelo Senhor Ministro
do Ambiente e da Transição Energética, Engenheiro
João Pedro Matos Fernandes, acompanhado este pela
Senhora Secretária de Estado do Ordenamento do
Território e da Conservação da Natureza, Doutora Célia
Ramos, os dois Contratos de Requalificação da Estrada
da Mata da Albergaria.
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O auditório do Museu da Geira, no Núcleo Museológico
de Campo do Gerês, acolheu no passado dia 26 de novembro este importante momento que, presenciado
pelas inúmeras entidades convidadas, representará
um investimento de cerca de 830.000,00 euros no
nosso concelho, mais concretamente, na área da Mata
da Albergaria. A intervenção incidirá na requalificação
da ligação entre a estrada que liga as Portas do Parque
Nacional, pela Mata de Albergaria, até à fronteira da
Portela do Homem, dividida em duas partes e ainda a
criação de bolsas de estacionamento, entre outras evidentes melhorias, nomeadamente, no que diz respeito
à sinalética.
No caso da beneficiação do caminho florestal Campo/
Ponte da Albergaria, será feito um investimento camarário de 300 mil euros financiado a 50% pelo Fundo
Ambiental. A reabilitação da Estrada da Fronteira,
entre Leonte e a Portela do Homem, custará 532 mil
euros, financiado a 100% pelo mesmo Fundo.
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TERRAS DE BOURO É SOCIEDADE

ESPAÇOS CIDADÃO INAUGURADOS
EM TERRAS DE BOURO
A Srª. Secretária de Estado Adjunta e da Modernização
Administrativa, Dr.ª Graça Fonseca, marcou presença na cerimónia bipartida de inauguração dos dois
Espaços Cidadão de Terras de Bouro, elogiando a adesão do município a estas novas valências e que, desde
3 de outubro, funcionam no nosso concelho.
O Presidente da Câmara Municipal, acompanhado do
restante Executivo Municipal e entidades convidadas,
realçou a importância das novas competências no que
considerou ser uma importante mais-valia no acesso
simplificado e funcional dos munícipes a uma série necessária e fundamental de serviços descentralizados.
Terras de Bouro tem assim ao dispor dos seus munícipes, dois Espaços Cidadão, um na freguesia de Moimenta, no edifício da Câmara Municipal e outro na
freguesia de Vilar da Veiga, mais concretamente, na
Sede da Junta de Freguesia.
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TERRAS DE BOURO DISPONIBILIZA
3 MUPIS DIGITAIS INTERATIVOS

A Câmara Municipal de Terras de Bouro instalou, recentemente, três MUPIs digitais interativos (Mobiliários
Urbanos para Informação), com Wi-Fi incorporado na
vila do Gerês (praceta Prof. Dr. Emídio José Ribeiro),
na sede do concelho e na freguesia de Rio Caldo, junto
ao posto de turismo.
Estes MUPIs são diretórios de informação turística
acessível a todos, nos quais é apresentado e promovido
o património material e imaterial do concelho.
Estes locais, com potencial e atratividade turística,
foram assim as primeiras localidades a receber estes
equipamentos, com um investimento total de cerca de
50.000 euros, financiados em 75%, através de uma candidatura aprovada à linha de apoio à disponibilização
de redes Wi-Fi pelo programa “Valorizar” do Turismo
de Portugal.
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O projeto está inserido num plano de divulgação turística do município, através de soluções de smart cities,
com suporte a MUPIs digitais interativos e internet
gratuita, através da disponibilização de rede Wi-Fi
para visitantes e moradores locais. Trata-se de uma
solução integrada com capacidade de análise de dados
relativos à mobilidade e à caracterização dos perfis dos
visitantes do concelho de Terras de Bouro.

TERRAS DE BOURO PRESENTE NO
FÓRUM DAS VIAS ROMANAS NA
EUROPA

Esta associação é um projeto cultural que pretende
unir todos os itinerários romanos situados na Europa.
Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica e Eslovénia
integram esta agremiação que teve o seu primeiro
encontro no ano de 2017 em Gijón.

O Presidente da Câmara Municipal participou em Nesta assembleia, para além de se abordar a estratégia
Braga, no Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, na promocional e de trabalho do grupo, também se aprereunião da Associação ITER ROMANUM.
sentou o relatório da candidatura do ITER ROMANUM
a Itinerário Cultural Europeu e procedeu-se à aprovação
dos necessários estatutos de funcionamento, sendo o último ponto, a aprovação do Plano de Trabalhos para 2019.
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TERRAS DE BOURO
PRESENTE NA EXPOSIÇÃO
“VARIAÇÕES SOBRE UMA
TRADIÇÃO. DOS BORDADOS
DE AMOR AOS LENÇOS COM
POESIA”

No passado dia 23 de novembro foi inaugurada no Museu Regional de Guadalajara,
no México, a exposição “Variações sobre uma Tradição. Dos Bordados de Amor aos
Lenços com Poesia.”
O certame pautou-se pela exibição de trabalhos da etnografia portuguesa de grande qualidade e diversidade, do tradicional ao contemporâneo e no qual estiveram
presentes três trabalhos de Terras de Bouro: das senhoras Filomena Araújo, Aldina
Loureiro e Florinda Antunes do Grupo Cultural Desportivo e Recreativo de Rio Caldo.
O Município de Terras de Bouro felicita as três artesãs terrabourenses pela participação nesta exposição de museografia inovadora que se traduziu num espaço de
grande impacto, acompanhado que foi da elaboração de um catálogo internacional
de grande qualidade.
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5.º CICLO DE WORKSHOPS
DO PROJETO PENEDA-GERÊS
COMPETITUR

O 5.º Ciclo de workshops, organizado no âmbito do projeto COMPETITUR, teve como
objetivo promover as parcerias estratégicas e as redes de oferta para a qualificação,
diferenciação e posicionamento do turismo no Parque Nacional da Peneda-Gerês.
As empresas foram desafiadas a organizarem-se em consórcio (parceria), para
em conjunto definirem uma estratégia de cooperação que tenha por objetivo a
estruturação de um produto/programa turístico baseado nos recursos distintivos
do território.
Seguindo esta lógica, cada consórcio apresentou um produto/programa turístico
estruturado e integrado, para potenciais operadores turísticos interessados em
comercializar o produto/programa turístico.
No final, cada consórcio foi avaliado por especialistas das áreas empresarial, estratégia comercial, coach e organização de viagens.
Recorde-se que o “Peneda-Gerês CompetiTUR” é um projeto cofinanciado pelo
Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020), através do Portugal 2020
e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), sendo promovido pela
ADERE-PG em parceria com a InCubo e a Escola Superior de Desporto e Lazer, do
Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
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TRILHO DAS BRUXAS
ATRAIU CENTENAS AO
CAMPO DO GERÊS
No dia 3 de novembro, com organização da associação
empresarial Gerês Viver Turismo e apoio do Município
de Terras de Bouro, decorreu a quinta edição do evento
“Trilho das Bruxas”.
A aventura e a surpresa foram os principais “ingredientes” da caminhada noturna proposta aos cerca de
400 participantes que percorreram um trilho em autonomia, sendo que, em pontos estratégicos existiram
elementos orientadores.
No Núcleo Museológico de Campo do Gerês, local de
partida e chegada da caminhada, ficou instalada a
“Feirinha das Bruxas” com diversos produtos. Também
nesse espaço aconteceu o esconjuro e foi oferecida a
típica queimada e o caldo no pote acompanhados de
muita animação.
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INTERCÂMBIO DEDICADO
AO TURISMO REUNIU
EMPRESAS DE TERRAS
DE BOURO

Teve lugar a 11 de dezembro a 4ª edição do intercâmbio empresarial que, desde
2015, reúne empresas do sector turístico do concelho de Terras de Bouro, nomeadamente, as que prestam serviços de alojamento, restauração e animação turística.
Nesta atividade, que contemplou de manhã um passeio pela Geira (entre Travassos
e S. Sebastião da Geira) e de tarde, já nos Paços do Concelho, uma sessão de partilha de experiências e preocupações, onde o Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Tibo, aproveitou para dar a conhecer aos presentes os projetos ligados ao turismo que se encontram em fase de execução e os que estão em fase de candidatura.
De igual modo, o Presidente da Associação Gerês Viver Turismo, Dr. José Carlos
Pires, interveio para se referir à dinâmica das atividades desenvolvidas pela
Associação ao longo do último ano e projetos futuros.
Esta ação resultou de uma organização conjunta entre a associação empresarial
Gerês Viver Turismo e a Câmara Municipal de Terras de Bouro.
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TERRAS DE BOURO É CULTURA

FERIADO MUNICIPAL DE 20 DE OUTUBRO
ENRIQUECIDO COM HOMENAGEM PÓSTUMA
AO EXMO. DR. JOSÉ ANTÓNIO DE ARAÚJO

O Município de Terras de Bouro comemorou, no dia 20 de
outubro, o seu Feriado Municipal e a data foi ainda mais
enaltecida com uma merecida e “mais que justa”, como
frisou o Presidente da Câmara Municipal, Homenagem
a título póstumo ao Ex-Presidente da Câmara Municipal,
Dr. José António de Araújo.
Durante 22 anos, o também ilustre advogado e ex-Governador Civil de Braga, Dr. José Araújo, assumiu os
destinos de Terras de Bouro onde a sua personalidade,
honra, espírito solidário e de sacrifício e entrega pelos
Terrabourenses sempre estiveram presentes, como
fizeram questão de sublinhar os oradores presentes na
cerimónia.
Ao longo da sua vida, estas qualidades, tantas vezes
demonstradas pelo Dr. José António de Araújo, fizeram
do homenageado uma figura incontornável da sociedade terrabourense, como reiteraram o Dr. Parcídio
Sumavielle, ex-Presidente da Câmara Municipal de
Fafe e ex-Governador Civil de Braga, o Dr. António
Afonso que sucedeu ao Dr. José Araújo na Presidência
da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Frei Bernardo
Domingos e também o Dr. Viriato Capela, Professor
Catedrático da Universidade do Minho e ex-Vereador
da Câmara Municipal de Terras de Bouro.
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À família presente, na pessoa da viúva do Dr. José Araújo,
Dr.ª Maria Luísa Tavares de Araújo, o Presidente da
Câmara Municipal, entregou a Medalha de Honra
Municipal, momento que ficou também marcado pela
intervenção emocionada da filha do homenageado,
Dr.ª Sandra Araújo, acompanhada do marido, Dr. Paulo
Valente Monteiro e filhos, que agradeceu esta cerimónia,
traçando o perfil de homem de carácter, obstinado e
persistente que foi o seu pai.
O 504º aniversário da atribuição da Carta de Foral às
“Terras de Boyro” pelo Rei D. Manuel I contou também
com a brilhante atuação do Orfeão de Terras de Bouro
e da nova toponímia da agora em diante Praça Dr. José
António de Araújo, na vila de Terras de Bouro que visou
perpetuar o nome e o legado do Dr. José António de
Araújo.
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FEIRA-MOSTRA DE SÃO
MARTINHO REGISTOU
ELEVADA PRESENÇA DE
VISITANTES
O centro da vila Terras de Bouro recebeu ao longo dos
três dias do certame muitos interessados em gastronomia e animação diversificada que foram os principais
pontos de atração, além dos sons da tradicional música
portuguesa e do II Concurso de Mel das Terras do Gerês
que visou premiar a qualidade do mel produzido no
nosso concelho, destacamos a Feira à Moda Antiga
(com o tema “Reviver a Tradição”), a Corrida de Cavalos,
a participação de diversos grupos folclóricos e a atuação do cantor Sérgio Mirra.
A feira-mostra foi organizada pela Câmara Municipal
de Terras de Bouro, em colaboração com a Associação
das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave (ATAHCA).
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“COISAS QUE ME APETECE DIZER”
APRESENTADO NA CÂMARA
MUNICIPAL

Muitos foram os que se deslocaram no passado dia 15
de dezembro ao Salão Nobre da Câmara Municipal de
Terras de Bouro para assistir a apresentação de mais
um livro do poeta terrabourense, João Luís Dias, intitulado “Coisas que me apetece dizer”.
O momento contou com a presença do Presidente da
Câmara Municipal, Manuel Tibo, do Prof. Henrique
Barroso da Universidade do Minho e do administrador
da empresa SOCIOCORREIA, Custódio Correia, patrocinador principal da obra apresentada, que aproveitaram
para felicitar João Luís Dias pela edição de mais um livro.
A sessão contou com a homenagem a ilustres nomes
da sociedade terrabourense que, pelo seu percurso em
termos sociais e profissionais, mereceram ser mais
uma vez recordados. Os presentes assistiram a um
momento musical e, no final da entrega dos livros e das
dedicatórias, foram brindados com um porto de honra.
A Câmara Municipal agradece ao João Luís Dias todo o
empenho e dedicação que tem demonstrado na promoção e difusão da cultura de Terras de Bouro.
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ASSINATURA DE PROTOCOLO ENTRE
O MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
E A UNIVERSIDADE DO MINHO

O Salão Nobre dos Paços do Concelho foi o cenário
escolhido para a formalização da assinatura, em ato
público, do Protocolo de Colaboração entre a Câmara
Municipal de Terras de Bouro, representada pelo seu
Presidente, Manuel Tibo, e a Universidade do Minho,
representada pelo seu Reitor, Dr. Rui Vieira de Castro.
Este Protocolo surgiu face às considerações que

conduziram ao desejo comum de implementar formas
consolidadas de colaboração, que satisfaçam simultaneamente os interesses de investigação e ensino da
U. Minho e os interesses de proteção, conservação e
valorização do património arqueológico de Terras de
Bouro, numa perspetiva de qualificação e promoção
do desenvolvimento do concelho.
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IV JORNADAS TÉCNICAS SOBRE OS
CARVALHOS NO CAMPO DO GERÊS

As IV Jornadas Técnicas sobre os Carvalhos, que tiveram como tema principal “Educar para a Floresta
Autóctone” e que foram repartidas em três abordagens
distintas: “Educar para o futuro”, “Educar para amanhã”
e “Educar para beneficiar” decorreram ao longo de três
dias, no Núcleo Museológico de Vilarinho da Furna, no
Campo do Gerês.

Com 150 inscritos nas jornadas, os workshops “A Flora
Silvestre à mesa” e “Processamento da Bolota”, foram
duas das novidades desenvolvidas, para além da introdução de copos em barro que substituíram os habituais
copos de plástico, numa clara demonstração de preocupação ambiental.

As IV Jornadas Técnicas sobre os Carvalhos foram orCom realização bienal, estas jornadas deram continui- ganizadas pela ATAHCA, pela Associação de Compartes
dade a um projeto iniciado em 2013 como corolário do do Campo do Gerês, pelo Município de Terras de Bouro,
objetivo partilhado por várias entidades de «promo- UTAD, Ordem dos Biólogos e AMO PORTUGAL.
verem uma floresta portuguesa saudável e rica para
aqueles que nela vivem e dela dependem, bem como
proporcionar espaços lúdicos e de ócio aos visitantes».
Saídas de campo, apresentações, debates, provas gastronómicas e momentos didáticos, foram algumas das
atividades desenvolvidas no Museu de Vilarinho das
Furnas e da Geira, onde se partilharam experiências
e conhecimento entre participantes, oradores, convidados e escolas.
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EDITAIS

EDITAL
Este Suplemento é parte
integrante do nº 154
do Boletim Municipal
de Terras de Bouro

EDITAL N.º 21/2018 - 11 DE OUTUBRO DE 2018
1ª. Deliberado aprovar a proposta de Isenção do
Imposto Municipal sobre Imóveis referente ao
Campo da Pereira e submetê-la à deliberação
da Assembleia Municipal;
2ª. Deliberado aprovar a proposta referente
à Taxa Municipal de Direitos de Passagem
(TMDP), para o ano de 2019 e submetê-la à deliberação da Assembleia Municipal;
3ª. Deliberado aprovar a proposta sobre o lançamento de derrama para o ano de 2019 e submetê-la à deliberação à Assembleia Municipal;
4ª. Deliberado aprovar por maioria com o voto
contra do Vereador Dr. Paulo Sousa a proposta
de Participação variável no IRS, para o ano de
2019 e submetê-la à deliberação da Assembleia
Municipal;
5ª. Deliberado aprovar a proposta de Taxas do
IMI, para o ano de 2019 e submetê-la à deliberação da Assembleia Municipal;
6ª. Deliberado aprovar a proposta de Alteração
Toponímica da atual Praça de Espetáculos para
Praça Doutor José António de Araújo;

EDITAL N.º 22/2018 - 25 DE OUTUBRO DE 2018
1ª. Deliberado ratificar a adjudicação do sorteio
público de cinco Equinos Errantes;

4º TRIMESTRE 2018

2ª. Deliberado aprovar por maioria, com a
abstenção dos Vereadores da oposição os
“Documentos Previsionais para o ano de 2019”
e submetê-los à aprovação da Assembleia
Municipal;

EDITAL N.º 23/2018 - 8 DE NOVEMBRO DE 2018
1ª. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal da informação da Divisão Administrativa
e Financeira relativa à prescrição de dívidas ao
Município e remeter à Assembleia Municipal;
2ª. Por votação nominal e maioria com a abstenção dos senhores vereadores Dr. Paulo Sousa e
Dr. Luís Teixeira deliberado aprovar a alteração
de preços de ocupação das instalações da Casa
dos Bernardos;
3ª. Por votação nominal e maioria com a abstenção dos senhores vereadores Dr. Paulo Sousa e
Dr. Luís Teixeira deliberado aprovar os preços
para os serviços disponibilizados pelo Centro
Municipal de Valências;
4ª. Por votação nominal e maioria com a abstenção dos senhores vereadores Dr. Paulo Sousa e
Dr. Luís Teixeira deliberado aprovar a minuta
do Contrato – Programa de Desenvolvimento
Desportivo para a época desportiva de
2018/2019 a celebrar com a Associação Desportiva de Terras de Bouro;
5ª. Por votação nominal e maioria com a abstenção dos senhores vereadores Dr. Paulo Sousa
Dr. Luís Teixeira deliberado aprovar a minuta
do Contrato – Programa de Desenvolvimento

Desportivo para a época desportiva de
2028/2019 a celebrar com Grupo Desportivo
do Gerês;
6ª. Deliberado atribuir um apoio económico
no valor de 3.000,00 € à Família do Sr. Jorge
Lamelas para melhoria das condições da sua
habitação;

EDITAL N.º 24/2018 - 22 DE NOVEMBRO DE 2018
1ª. Deliberado concordar com a proposta referente à Contratação de Empréstimo de Longo
Prazo até 250.000 € e remetê-la à Assembleia
Municipal;
2ª. Deliberado concordar com a proposta referente à Contratação de Empréstimo de Longo
Prazo até 1.550.000 € e remetê-la à Assembleia
Municipal;
3ª. Deliberado concordar com a proposta referente à Quarta Revisão aos Documentos
Previsionais para o ano de 2018 e remetê-la à
Assembleia Municipal;
4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 3.500,00 € ao Corpo Nacional de Escutas –
Agrupamento 0947 de Chorense para criação
de espaço de apoio à comunidade na sua sede;
5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
3.710,00 € à Junta de Freguesia do Campo para
desaterro e ampliação do Armazém daquela
Junta de Freguesia;

TERRAS DE BOURO

6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 7.700,00 € + IVA à União das Freguesias de
Chorense e Monte para pavimentação da Parte
Alta e Largo do lugar de Rebordochão;

8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 1.000,00 € à Associação Terras TT Bouro
para realização da VIII edição do passeio “À
Descoberta do Gerês”;

7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
2.516,51 € + IVA à Junta de Freguesia da Ribeira
para alargamento e construção de infraestrutura de suporte do caminho de Casal de Baixo;

9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 1.000,00 € ao Clube de Autores MinhotoGalaicos “Calidum” para edição de um livro de
um autor Terrabourense - João Luís Dias;

8ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
5.000,00 € à Junta de Freguesia de Vilar da Veiga
para fazer face aos encargos com a limpeza das
Margens da Albufeira da Caniçada, da Estrada
da Ermida, do Rio Gerês e da Estrada Municipal;

10ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 600,00 € à Comissão de Festas das Colheitas
- Valdosende para fazer face aos encargos com
aquelas festividades;

9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
7.870,03 € à Junta de Freguesia de Rio Caldo
para trabalhos de reparação do Ribeiro da Adega,
no lugar do Peso;

11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
400,00 € à Junta de Freguesia do Campo para
realização das festividades em honra de Senhora
da Conceição;

7ª. Por votação nominal e maioria com votos
contra dos senhores vereadores Dr. Paulo Sousa
e Dr. Luís Teixeira deliberado transferir o montante de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de
Moimenta para realização de diversas pavimentações na área da Freguesia;
8ª. Deliberado transferir o montante de 5.260,00 €
+ IVA à União das Freguesias de Chamoim e Vilar
para melhoramento do sistema de abastecimento de água no lugar de Padrós;
9ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
1.200,00 € à Comissão de Moradores dos ligares de Moimenta-a-Nova e Moimenta-a-Velha
e Costa para fazer face às despesas realizadas
com a conclusão do arranjo da Igreja Matriz de
Moimenta;
10ª. Deliberado aprovar o contrato interadministrativo entre o Município de Terras de Bouro e o
Município de Vila Verde no âmbito recuperação/
realização do espaço de recreio e lazer intermunicipal situado no leito do Rio Homem;

10ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
6.308,95 € + IVA à Junta de Freguesia da Balança
para alargamento e pavimentação do troço inicial do caminho no lugar de Carril;

12ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
1.308,81 € + IVA à Comissão de Moradores dos
lugares da Lagoa, Sequeirós e Assento, Freguesia
de Chamoim para reparação do regadio que
serve aqueles lugares;

11ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
1.500,00 € ao Grupo Desportivo Recreativo e
Cultural de Valdosende para desenvolvimento
de diversas atividades;

13ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
3.700,00 € + IVA à Junta de Freguesia da Balança
para reparação de uma poça de rega no lugar de
Levandeira;

EDITAL N.º 25/2018 - 5 DE DEZEMBRO DE 2018

14ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
15.857,60 € à Junta de Freguesia de Valdosende
para obras de requalificação do Cemitério do
lugar do Assento;

12ª. Deliberado deferir o pedido de isenção de
taxas relativas à Licença de construção - pedido
apresentado pela Srª. Anabela da Silva Simões,
nos termos do Regulamento ligados à Associação
Humanitária dos Bombeiros voluntários de
Terras de Bouro;

EDITAL N.º 26/2018 - 29 DE DEZEMBRO DE 2018

13ª. Por votação nominal e maioria com votos
contra dos senhores vereadores Dr. Paulo Sousa
e Dr. Luís Teixeira deliberado aprovar o tarifário
dos serviços de Água, Saneamento e Resíduos
para o ano de 2019;

1ª. Deliberado indeferir o pedido de apoio à
melhoria das condições habitacionais em nome
de Maria Teresa Machado;
2ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 400,00 € à Comissão de Festas da Srª. do
Livramento - Vilar;

1ª. Deliberado proceder à abertura de conta
bancária junto do BPI;

3ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro
de 400,00 € à Comissão de Festas de S. Tiago
- Chamoim;

2ª Deliberado aprovar a minuta de Contrato
de Empréstimo de Médio/Longo Prazo até ao
montante de 250.000 €;

4ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
400,00 € à Junta de Freguesia de Souto para
realização das festas em honra de Stª. Helena,
no lugar de Stª. Cruz;

3ª. Deliberado aprovar a minuta de Contrato
de Empréstimo de Médio/Longo Prazo até ao
montante de 1.550.000 €;

5ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
1.480,00 € ao Clube de Caça e Pesca de Terras
de Bouro para participação em prova de tiro
desportivo, tutelada pela Federação Portuguesa
de Tiro com Armas de Caça;
6ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
2.000,00 € à Associação Desportiva, Recreativa
e Cultural de Chorense para as atividades desenvolvidas por aquela Associação;
7ª. Deliberado atribuir um apoio financeiro de
1.000,00 € à Associação Desportiva Cultural e
Recreativa “Gerês Land Forest” para realização
do Encontro Anual Land Rover;

4ª. Deliberado ratificar a atribuição do apoio de
8.050,00 € ao Sr. Agostinho José Teixeira da Silva
para melhoria das condições da sua habitação;
5ª. Deliberado atribuir o apoio de 7.000,00 € à
Srª. Maria Lucinda Barroso Dias para melhoria
das condições da sua habitação;
6ª. Deliberado transferir o montante de 4.000,00
€ à Junta de Freguesia do Campo para pavimentação da Calçada do Cimo da Portela;

11ª. Deliberado atribuir a bolsa de estudos ao
aluno José António da Silva Torres Brazão de
Carvalho nos termos do Regulamento de apoio a
estudantes ligados ao Núcleo da Cruz Vermelha
Portuguesa;

14ª. Deliberado ratificar a atribuição de apoio de
250,00 € à Festas em Honra do Senhor dos Bons
Caminhos - Vilar da Veiga;

A

ssegurar a qualidade da água para consumo humano constitui um objetivo
primordial nas sociedades atuais, dada a sua importância para a saúde e
a necessidade de salvaguardar e promover a sua utilização racional e sustentada. Torna-se fundamental uma intervenção municipal que preveja a requalificação e construção de novas estações elevatórias, a reabilitação e construção de
novas ETARs e, por último, a recuperação das redes de água existentes que, em alguns casos, são antiquadas, influenciando o serviço de distribuição de água junto dos
terrabourenses. A melhoria da rede de abastecimento de água reveste-se de grande
importância para o desenvolvimento e para a modernização do nosso território, contribuindo com grandes melhorias no que diz respeito à qualidade ambiental.
A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) obriga os municípios a reﬂetir os custos da exploração da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos na fatura cobrada aos cidadãos. Esta mesma entidade emitiu um parecer que diz:

“Tendo por base as projeções apresentadas pela CM de Terras de Bouro, constata-se que não obstante a alteração proposta para os tarifários, os valores das tarifas
mantêm-se em níveis insuficientes para a cobertura de gastos no que diz respeito
aos serviços de abastecimento e de gestão de resíduos, atingindo-se um desempenho mediano no caso do serviço de saneamento de águas residuais. Com efeito, as
tarifas propostas para os serviços não cumprem o disposto nº 1 do artigo 21º da Lei
nº73/2013, de 03 de Setembro, onde é estipulado que os preços e demais instrumentos de remuneração a fixar pelos municípios, relativos a serviços prestados e a bens
fornecidos em gestão direta pelas unidades orgânicas municipais, pelos serviços
municipalizados e por empresas locais, não devem ser inferiores aos custos direta
ou indiretamente suportados com a prestação desses serviços e com o fornecimento
desses bens.”
Contrariando as diretrizes da ERSAR, o Município de Terras de Bouro não tem aplicado qualquer aumento na fatura de água, saneamento e resíduos nos últimos anos.

Neste sentido e de acordo com as imposições da ERSAR, os
serviços de água, saneamento básico e recolha de resíduos
urbanos têm um novo tarifário que deverá promover um
aumento generalizado do valor das faturas a pagar pelos
terrabourenses.
O novo tarifário entra em vigor a partir de 1 de janeiro de
2019.
Na balança Receita/Despesa nos últimos 5 anos,
o Município de Terras de Bouro tem um saldo
negativo de -1.680.949,55€
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2014

2015

2016

2017

2018

Receita

165 947,95 €

178 023,23 €

184 844,82 €

195 597,28 €

218 089,76 €

Despesa

562 799,99 €

444 214,61 €

415 373,30 €

630 465,60 €

570 599,09 €

2014
Águas

Saneamento

2015
RSU's

Águas

Saneamento

2016
RSU's

Águas

Saneamento

2017
RSU's

Águas

Saneamento

2018
RSU's

Águas

Saneamento

RSU's

Receitas

86 308,49

34 327,09

45 312,37

99 891,89

35 626,21

42 505,13

107 007,62

35 520,07

42 317,13

119 557,00

33 989,38

42 050,90

125 791,85

39 495,22

52 802,69

Despesas

215 548,75

147 641,18

199 610,06

51 482,91

171 518,24

221 213,46

73 461,87

97 906,29

244 005,14

115 284,90

268 792,76

246 387,94

91 694,36

232 393,10

246 511,63

Investimento

180 149,54

55 731,37

0,00

12 895,97

122 269,48

8 548,50

40 670,41

37 002,73

971,70

49 779,15

33 053,39

37 340,31

42 894,97

45 010,33

24 538,50

35 399,21

91 909,81

199 610,06

38 586,94

49 248,76

212 664,96

32 791,46

60 903,56

243 033,44

65 505,75

235 739,37

209 047,63

48 799,39

187 382,77

221 973,13

-129 240,26

-113 314,09

-154 297,69

48 408,98

-135 892,03

-178 708,33

33 545,75

-62 386,22

-201 688,01

4 272,10

-234 803,38

-204 337,04

34 097,49

-192 897,88

-193 708,94

Corrente
Saldo
Saldo Total
/ Ano

Saldo 5 anos

-396 852,04

-266 191,38

-230 528,48

-434 868,32

-352 509,33

-1 680 949,55

Após um levantamento de todas as infraestruturas hidráulicas realizado pela Consultora
COTEFIS, Gestão de Projetos, foram diagnosticadas e identificadas:

- 6 estações elevatórias de águas residuais,
sendo que duas precisam de ser intervencionadas. Essas intervenções passarão pela conservação das mesmas, sendo que uma terá que ser
reestruturada ao nível do funcionamento, pois
encontra-se num estado muito deficitário.

estações elevatórias

ESTADO DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO
EM TERRAS DE BOURO

reservatórios de água
fossas séticas

- 19 fossas séticas que necessitam de inter- - 81 reservatórios de água que, devido ao seu
venção, sendo que em 6 foram detetadas importante falhas na segurança das instalações
e vedações com necessidade de intervenção
(sendo que em alguns dos casos há mesmo
inexistência de proteção). As tampas de visita
encontram-se danificadas, existe dificuldade
de acesso à fossa e torna-se necessário o reforço da limpeza da área envolvente. Ao nível de
funcionamento, foram identificadas 4 unidades que necessitam de intervenções de fundo.

estado de conservação, necessitam de intervenção. No entanto, estão sinalizados 43 cujo estado implica a reparação de fissuras; a resolução
de problemas estruturais; o reforço da vedação
perimetral; a proteção das tubagens de entrada
e saída dos reservatórios; a melhoria do sistema de ventilação dos depósitos de água e a colocação de proteção das paredes exteriores dos
reservatórios em contacto com o solo (telas ou
pintura betuminosa). De igual modo, têm de ser
resolvidos o tratamento de água deficitário e as
PERDAS DE ÁGUA, bem como a substituição de
acessórios que já se encontram degradados.

captações de água

- 138 captações de água. Para além de melhorias pontuais, há 17 captações que necessitam de intervenção profunda. Estas intervenções
passam pela renovação das portas, caixilharias e outros sistemas de
segurança que já se encontram parcialmente degradados; pela reparação de algumas vedações; pela colocação de sinalização das “zonas de
Proteção Imediata”; pelo reforço da limpeza das captações, quer no interior, quer no exterior; pela colmatação de drenos; pela desobstrução
e desentupimento de condutas; pela instalação da cabeça dos furos à
mesma cota do terreno envolvente e pela reparação das tampas no sentido de colmatar a falta de estanquicidade.

© Daniel Antunes

RECOLHA DE LIXO REFORÇADA COM MELHORES
CONTENTORES E NOVAS LOCALIZAÇÕES

antigos recipientes de lixo

A Câmara Municipal de Terras de Bouro tem
vindo a substituir e atualizar os recipientes de
recolha de resíduos sólidos no concelho que
apresentavam poucas condições de higiene e
eram pouco apelativos para um território que
vive em grande parte do turismo.

Com esta iniciativa, a autarquia procurou criar
condições para se estabelecerem zonas de maior higiene e limpeza e, durante 2019, tenciona
adquirir mais 200 contentores de lixo, para assim alcançar uma cobertura total do concelho
no que toca aos pontos de recolha de RSU’s.

novos recipientes de lixo

Neste âmbito, foram adquiridos 150 contentores para reforçar pontos críticos de maior acumulação de resíduos sólidos urbanos, ampliando o seu raio de ação e colocando estas novas
estruturas em locais onde, anteriormente, não
existiam.

Recolha de objetos volumosos “monstros”
Serviço gratuito
(com marcação
prévia)

Telefone 253 350 010
Site www.cm-terrasdebouro.pt
Email geral@cm-terrasdebouro.pt
Pessoalmente aos balcões de
atendimento do Município

TARIFÁRIO DOMÉSTICO
TARIFÁRIO ANTIGO

NOVO TARIFÁRIO

Água
Tarifa Variável

Preço/m3

Água

Preço/m3

1º Escalão (0-10m3)

0,15 €

Taxa Fixa

0,50 €

2º Escalão (11-15m3)

0,26 €

Tarifa Variável

1º Escalão (0-5m3)

0,30 €

3º Escalão (16-20m3)

0,46 €

2º Escalão (>5-15m3)

0,375 €

4º Escalão (21-25m3)

0,62 €

3º Escalão (>15-25m3)

0,75 €

5º Escalão (26-30m3)

0,93 €

4º Escalão (>25m3)

1,50 €

6º Escalão (>31m3)

1,18 €
RSU´s

RSU`s

Valor Final
1,23 €

Taxa Fixa

Saneamento
Taxa Fixa

(0-10m3)

Taxa Variável

(>10m3)

Preço/m3

Valor
Final

0,50 €

Taxa
Variável

1º Escalão (0-5m3)

0,30 €

0,80 €

2º Escalão (>5-15m3)

0,60 €

1,60 €

0,21 €

3º Escalão (>15-25m3) 0,70 €

1,70 €

4º Escalão (>25m3)

0,80 €

1,80 €

Saneamento

Preço/m3

Taxa Fixa

0,50 €

Taxa
Variável

1º Escalão (0-5m3)

0,1890 €

2º Escalão (>5-15m3)

0,2363 €

3º Escalão (>15-25m3) 0,4725 €
4º Escalão (>25m3)

As tarifas de abastecimento, saneamento e gestão
de resíduos podem ser reduzidas no caso de instituições particulares de solidariedade social, organizações não governamentais sem fim lucrativo ou
outras entidades de reconhecida utilidade pública
cuja ação social o justifique, sendo-lhe aplicável, para o efeito, as tarifas praticadas pela entidade gestora a utilizadores finais domésticos.
De acordo com a composição do Agregado familiar,
as tarifas de abastecimento e saneamento e gestão de resíduos podem também ser reduzidas em
função da composição do agregado familiar dos utilizadores finais domésticos. Esta redução concretiza-se pelo ajustamento dos escalões de consumo
previstos em função da dimensão do agregado familiar, nos termos definidos por este Município.
Os utilizadores que pretendam beneficiar dos tarifários especiais previstos nos números anteriores
devem fazer prova dos requisitos exigidos para a
sua aplicação, designadamente, através da entrega de cópia da declaração ou nota de liquidação do
IRS ou outro meio considerado idóneo pela entidade gestora.

Com
Recolha
Diária

Taxa Fixa

1,03 €

TARIFÁRIOS ESPECIAIS

Sem
Recolha
Diária

0,9450 €

SIMULAÇÃO DO NOVO TARIFÁRIO

Consumo 5m3 | Urbano

Consumo 5m3 | Rural

Água

Água

(inclui taxas)

2,16 €

(inclui taxas)

2,16 €

Resíduos Sólidos 1,46 €

Resíduos Sólidos 0,96 €

Saneamento

1,45 €

Saneamento

1,45 €

Total

5,07 €

Total

4,57 €

(inclui taxas)
(inclui taxas)

(inclui taxas)
(inclui taxas)

Consumo 15m3 | Urbano

Consumo 15m3 | Rural

Água

Água

(inclui taxas)

6,22 €

(inclui taxas)

6,22 €

Resíduos Sólidos 2,58 €

Resíduos Sólidos 1,58 €

Saneamento

3,81 €

Saneamento

3,81 €

Total

12,61 €

Total

11,61 €

(inclui taxas)
(inclui taxas)

(inclui taxas)
(inclui taxas)

Urbano-Recolha de lixo diária Rural-Sem Recolha de lixo diária

TARIFÁRIO NÃO DOMÉSTICO
NOVO TARIFÁRIO
Águas
Tarifa fixa

Saneamento
Tarifa variável

Tarifa fixa

1,00 €

1º Nível

Escalão único/30 dias

0,75 €

2,30 €

2º Nível

Escalão único/30 dias

0,75 €

5,98 €

3º Nível

Escalão único/30 dias

0,75 €

11,96 €

4º Nível

Escalão único/30 dias

0,75 €

14,95 €

5º Nível

Escalão único/30 dias

0,75 €

1,00 €

Cálculos

Tarifa variável/m3
Escalão único

0,675 €

Tarifário proposto
Tarifa sem escalões/30 dias

0,75x0,9
Cálculos

18€

25x0,675+1.000

*Utilizadores não-domésticos sem consumo de água

Gestão de Resíduos

Tarifa
fixa

2,00 €

Tarifa
variável

Serviços
Comér(não
cio com
inclui
área até
serviços
100 m2,
de restau- estabeleciração e
mentos de
bebidas)
Alojamento Local
(moradia,
apartamento,
quartos)

Indústria,
comércio
com mais
de 100
m2, médias ou
grandes
superfícies
comerciais

Restauração e
bebidas
até 50
utentes

Restauração e
bebidas
> 50
utentes

Estabelecimentos
de Alojamento
Local
(Hostel e
estabelecimentos de
hospedagem)

Estabelecimentos
hoteleiros

Parques
de Campismo
até 250
utentes

Parques
de Campismo
com capacidade
superior
a 250
utentes

0-5 m3

1,925 €

2,25 €

7,75 €

3,25 €

7,75 €

7,75 €

12,875 €

32,125 €

64,25 €

>5-15 m3

2,31 €

2,70 €

9,30 €

3,90 €

9,30 €

9,30 €

15,45 €

38,55 €

77,10 €

>15-25 m3

2,695 €

3,15 €

10,85 €

4,55 €

10,85 €

10,85 €

18,025 €

44,975 €

89,95 €

>25 m3

3,08 €

3,60 €

12,40 €

5,20 €

12,40 €

12,40 €

20,60 €

51,40 €

102,80 €

Serviços
(não
inclui serviços de
restauração e
bebidas)

Comércio com
área até
100 m2,
estabelecimentos de
Alojamento Local
(moradia,
apartamento,
quartos)

Indústria,
comércio
com mais
de 100
m2, médias ou
grandes
superfícies comerciais

Restauração e
bebidas
até 50
utentes

Restauração e
bebidas
> 50
utentes

Estabelecimentos
de Alojamento
Local
(Hostel e
estabelecimentos de
hospedagem)

Estabelecimentos
hoteleiros

Parques
de Campismo
até 250
utentes

Parques
de Campismo
com capacidade
superior
a 250
utentes

4,695 €

5,15€

12,85 €

6,55 €

12,85 €

12,85 €

20,025 €

46,975 €

91,95 €

Gestão de Resíduos

Tarifa Tarifa
fixa
variável

*Utilizadores não-domésticos sem consumo de água
Cálculo: 25 x (€ Valor previsto para um consumo de 25 m3) + Tarifa Fixa

DELIBERAÇÕES CAMARÁRIAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 4º TRIM 2018

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO APROVOU AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2019
Da reunião, realizada a 30 de novembro
e ainda antes da ordem do dia, além da
abordagem e respectivos esclarecimentos por parte do Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Manuel Tibo, aos vários assuntos apresentados da atualidade
concelhia, nomeadamente: obras rodoviárias, saneamento básico e água e ainda a
intervenção na Mata da Albergaria, entre
outros diversos temas, ficaram as respetivas deliberações sobre os pontos da ordem
de trabalhos:
Apreciação da atividade do Município,
bem como da situação financeira do mesmo, nos termos definidos na alínea c) do n.º
2, do art.º 25, do Decreto - Lei nº75/2013
de 12 de Setembro;
ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA
SOBRE O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE
IMÓVEIS;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por unanimidade.
ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA
SOBRE A PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL
NO IRS;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por maioria, com cinco votos contra
do Movimento Independente “Terras de
Bouro Nosso Partido” o voto contra do
Sr. Deputado do Partido Socialista, Dr.
Ricardo Gonçalves. Esta deliberação registou ainda três votos de abstenção dos três
deputados do Partido Socialista.
ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA
SOBRE A DERRAMA;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por unanimidade.
ANÁLISE E VOTAÇÃO DA PROPOSTA
DE TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE
PASSAGEM;

Colocada à discussão e votação foi aprovada por maioria com o voto de abstenção
do Deputado do Movimento Independente
“Terras de Bouro Nosso Partido, Sr. Manuel
Sousa.
ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA
DE ISENÇÃO DO IMI DO CAMPO DA
PEREIRA;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por unanimidade.
ANÁLISE E VOTAÇÃO DA QUARTA
REVISÃO ÀS GRANDE OPÇÕES DO PLANO PARA 2018;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por unanimidade.
ANÁLISE E VOTAÇÃO DAS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA
RECEITA E DA DESPESA PARA 2019;
Colocadas à discussão e votação foram
aprovadas por maioria com quatro votos
de abstenção dos deputados do Partido
Socialista.
ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE
LONGO PRAZO ATÉ 250.000,00 EUROS;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por maioria, com cinco votos de
abstenção dos deputados do Movimento
Independente “Terras de Bouro Nosso
Partido.
ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE
LONGO PRAZO ATÉ 1.550.000,00 EUROS;
Colocada à discussão e votação foi aprovada por maioria com nove abstenções,
cinco dos deputados do Movimento
Independente “Terras de Bouro Nosso
Partido e quatro dos deputados do Partido
Socialista.
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO
DO SENHOR MANUEL JOAQUIM
GONÇALVES, EX-PRESIDENTE DA
JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR.

Colocado à consideração foi aprovado por
unanimidade e consignado o respectivo
Minuto de Silêncio.

Assunto não inserido, inicialmente, na
ordem do dia mas objeto de inserção, por
maioria, com o voto contra do deputado
da CDU, Sr. Alexandre Pereira e alvo de
deliberação dado o reconhecimento da sua
importância e urgência aprovada nos termos do nº2, do artº50 do Regime Jurídico
das Autarquias Locais aprovado pela Lei
75/2013, de 12 de setembro.
Apresentação e consideração de Voto
de Saudação pelos 43 anos do 25 de
Novembro de 1975.
Deliberado aprovar, por maioria, o suprarreferido, com o voto contra do deputado da
CDU, Sr. Alexandre Pereira.

ENTREGA OFICIAL DOS DOCUMENTOS
PREVISIONAIS PARA 2019 DO EXECUTIVO
MUNICIPAL À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Augusto Braga, recebeu, dia 30 de outubro, um dia antes do fim do prazo oficial para que tal
se processe, das mãos do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo, os “Documentos Previsionais para 2019”.
Ficou assim formalizada a receção por parte do órgão competente para
aprovação em Assembleia Municipal do próximo mês de novembro do
orçamento e plano plurianual de investimentos para 2019 e que contempla também as grandes opções do plano para o próximo ano, no
valor de 12.930.624,00 euros e que contemplará toda uma série importante de projetos e investimentos, nomeadamente, na área do Turismo,
Acessibilidades, Infraestruturas e Equipamentos Municipais.
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TERRAS DE BOURO É EDUCAÇÃO

O Município de Terras de Bouro tem vindo a implementar
o Projeto Municipal de Combate ao Insucesso Escolar –
Ter + Sucesso em Terras de Bouro, que se prolongará até
março de 2021 e incidirá sobre os alunos que apresentam
situações de risco na aprendizagem.
Neste sentido e no âmbito da terceira fase do projeto, realizou-se no Complexo da Universidade do Minho, a apresentação do projeto de Ciências Experimentais “Cenas

& Ciências” que contou com a presença da Vereadora do
Município de Terras de Bouro, Dr.ª Ana Genoveva Araújo,
e de vários professores do Agrupamento de Escolas de
Terras de Bouro que participaram numa ação de formação e capacitação.
O projeto da responsabilidade da Tecminho consiste na
implementação de um conjunto diversificado de atividades com as quais se pretende: promover a motivação
e promoção do sucesso escolar e melhoria das aprendizagens; dinamizar de forma lúdico-pedagógica temáticas
relevantes para a formação dos alunos, tais como alimentação, água e energia; aplicar metodologias inerentes ao
ensino integrado, favorecendo competências nas áreas
das Ciências Exatas e da Natureza, Literatura para a
Infância, Expressão e Educação Dramática.

Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar do Cávado

PROJETO MUNICIPAL DE
COMBATE AO INSUCESSO
ESCOLAR - TER + SUCESSO
EM TERRAS DE BOURO
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REFLORESTAÇÃO DE ÁREAS
ARDIDAS COM PLANTAS
AUTÓCTONES - ARBORETO PNPG GO

Durante a realização desta atividade que contou com a parceria do ICNF (Eng.º Tiago
Martins), da Quercus (Dr. Pedro Sousa), da UTAD – Universidade de Trás os Montes
e Alto Douro (Dr. João Carvalho), Associação de Compartes dos Baldios do Campo do
Gerês e do Parque de Campismo da Cerdeira (Dr. José Carlos Pires), com o apoio da equipa dos Sapadores Florestais, da Floresta Comum e dos Viveiros do ICNF (Amarante),
os alunos do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro procederam à reflorestação
com 13 espécies autóctones (Plátano bastardo, Amieiro, Medronheiro, Bétula, Lódão
bastardo, Pilriteiro, Freixo, Azevinho, Aderno folhas largas, Azereiro, Carvalho negral,
Carvalho alvarinho e Borrazeira preta) de uma área ardida por um incêndio florestal
na freguesia do Campo do Gerês, numa área de 3297,70 m2, pertencente aos baldios
daquela freguesia.
Esta ação, que decorreu a 27 de novembro, teve ainda por objeto a sensibilização dos
alunos para o risco de incêndios e para os efeitos que os mesmos têm na fauna, na
flora e na vida das pessoas.
Com a criação deste Arboreto do PNPG GO, pretendeu-se sensibilizar os mais jovens
para as riquezas do Parque Nacional e ao mesmo tempo envolvê-los na promoção da
proteção da natureza.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS
DE BOURO PRESENTEOU CRIANÇAS
DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO

Na passada sexta-feira, dia 14 de dezembro, decorreu em
ambiente de grande animação, a entrega dos habituais
presentes de Natal a todas as crianças do Pré-Escolar e
do 1.º ciclo de Terras de Bouro.
Durante todo o dia, o Pai Natal, acompanhado pelo Presidente da Câmara e a Chefe de Gabinete de Apoio à
Presidência, percorreu os vários estabelecimentos de
ensino e instituições de solidariedade social de Terras de
Bouro, para entregarem às mais de 300 crianças do 1.º ciclo e Pré-Escolar uma pequena lembrança do município,
acompanhada, naturalmente, de votos de Boas Festas.
Nesta iniciativa registaram-se entusiasmantes e sinceros momentos de alegria e felicidade por parte de todas
crianças. É com este espírito natalício, de fraternidade e
de solidariedade que este município continuará a apoiar
as crianças de Terras de Bouro.

24 | TERRAS DE BOURO

WORKSHOP
“DO LIXO SE FAZ MÚSICA”
No passado dia 30 de novembro, os alunos do pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro
assistiram ao workshop “Do Lixo se Faz Música”, promovido pela Braval - Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos, S.A em parceria com o Município de
Terras de Bouro.
Esta iniciativa traduziu-se num momento divertido, lúdico, pedagógico e criativo, conduzido pelo Prof. Paulo
Coelho de Castro, músico, que transforma simples
objetos que iriam para o lixo ou para o ecoponto, em
objetos sonoros e musicais. Os participantes são levados a viajar entre histórias e músicas, com imaginação
e criatividade, percebendo que, com coisas simples e
reutilizando objetos aparentemente sem valor, se podem criar diferentes ambientes sonoros, partilhando e
trabalhando em equipa. Foram sem dúvida momentos
especiais!
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PEÇA DE TEATRO
“AUTO DA BARCA DO INFERNO”

No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar do Cávado, aprovado pelo Programa
Operacional Regional do Norte 2014-2020 (NORTE
2020), através da Tipologia de Intervenção Planos
Integrado e Inovadores de Combate ao Insucesso
Escolar de âmbito intermunicipal, decorreu a 13 de
dezembro, no Auditório Professor Doutor Emídio
Ribeiro, na vila do Gerês, a apresentação dramática
da peça “Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente, pela
Companhia de Teatro Profissional Teatro Educa aos
alunos do 9º ano.
O texto de Gil Vicente foi apresentado integralmente
e de forma Pedagógica. A encenação criou momentos
de verdadeira comédia onde alunos, professores e
atores interagiram num espetáculo cheio de ritmo,
humor e ação.

Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar do Cávado
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TERRAS DE BOURO É DESPORTO

EXTREME GERÊS MARATHON
A Extreme Gerês Marathon® é organizada pela Carlos
Sá Nature Events® com o apoio da Câmara Municipal de
Terras de Bouro. No dia 1 de dezembro (feriado nacional), decorreu a 2ª edição da Extreme Mile, prova que
teve uma inclinação média de 35% e 525 m D+ em apenas 1 milha. No domingo, dia 2 de dezembro de 2018, decorreram provas com distâncias aproximadas de 42 km

estafetas, 21 km e 13 km. Relativamente à maratona
por estafetas (3 elementos por equipa): cada atleta
percorreu sensivelmente 1/3 da distância da prova.
Tratou-se de mais uma prova que visou afirmar o nosso
território como local de excelência para a prática desportiva na natureza.
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PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE
TERRAS DE BOURO E A ASSOCIAÇÃO
JUVENIL SYNERGIA PARA A
CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEDICINA
DESPORTIVA EM TERRAS DE BOURO

O Município de Terras de Bouro assinou um protocolo
com a Associação Juvenil SYnergia para a criação do
Centro de Medicina Desportiva em Terras de Bouro.
A Câmara Municipal assume assim a sua intenção de
ter um papel decisivo na promoção da saúde desportiva
no concelho, ao criar esta relação com a Associação
Juvenil SYnergia , entidade que, desta forma, estende
o projeto - Centro de Medicina Desportiva de Braga de apoio ao desenvolvimento desportivo a Terras de
Bouro.

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS
DE BOURO ASSINA PROTOCOLO COM
ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL
DE BRAGA

A Câmara Municipal de Terras de Bouro, no passado
dia 14 de dezembro, protocolou com a Associação de
Futebol de Braga o pagamento do valor da inscrição
de atletas amadores das equipas seniores de todos
os escalões de formação, bem como dos respetivos
diretores, treinadores e massagistas dos clubes e associações com sede no concelho de Terras de Bouro e
que se encontram inseridos nas competições oficiais.
O protocolo visa apoiar as coletividades locais que têm
como propósito o fomento e a prática de modalidades
desportivas, com participação continuada e regular nos
campeonatos federados organizados pela Associação
de Futebol de Braga.
Assinaram o protocolo, que formaliza e regulariza os
custos com as inscrições nas competições oficiais da
A.F. Braga, relativamente à época desportiva 2018/19,
o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, Adelino Cunha e o Presidente da A.F. Braga,
Manuel Machado.
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MUNICÍPIO DE TERRAS
DE BOURO ASSEGURA
FUNCIONAMENTO DO
BALCÃO DOS CTT DA VILA
DE TERRAS DE BOURO
A Câmara Municipal de Terras de Bouro levou ao conhecimento que foi informada pelos CTT da intenção
de encerrar a delegação dos correios da vila de Terras
de Bouro.

Desta forma, a Câmara Municipal de Terras de Bouro
evita a extinção de mais um serviço público, tranquilizando e satisfazendo as necessidades dos munícipes,
especialmente os reformados, ao manter em pleno
funcionamento o serviço de correios na vila de Terras
Depois de várias tentativas, infrutíferas, junto da de Bouro.
administração nacional dos CTT para evitar o encerramento deste serviço essencial para os Terrabourenses, O Município de Terras de Bouro continua assim a asa Câmara Municipal decidiu assumir a continuidade segurar e a valorizar a qualidade dos serviços junto da
dos respetivos serviços no mesmo local.
população local, sublinhando o empenho para que estas
fundamentais valências permaneçam no concelho de
Assim, a Câmara Municipal de Terras de Bouro assumiu Terras de Bouro.
a continuidade dos respetivos serviços dos correios na
sua totalidade e a manutenção das instalações, disponibilizando para o efeito funcionários e toda a logística
necessária para que o posto dos correios se mantenha
a funcionar na íntegra na sede do Concelho.
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09H00 > 13H00 | 14H00 > 17H00

• SERVIÇOS DE APOIO À RECEÇÃO DE CORREIO:
• SIGA

• CORREIO E ENCOMENDAS

• REEXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA

• CORREIO NORMAL (INCLUI ENVIO DE LIVROS)

• RETENÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA

• CORREIO AZUL

• REPRESENTAÇÃO POSTAL

• CORREIO REGISTADO

• APARTADOS

INCLUI REGISTO, REGISTO CONTRA REEMBOLSO • ENTREGA DE AVISADOS
E SEGURO EXTRA (VALOR DECLARADO)
• CORREIO
• CORREIO EXPRESSO

INCLUI ENVIO ENCOMENDAS URGENTES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
• CORREIO INTERNACIONAL
• ACEITAÇÃO CLIENTES CONTRATUAIS

• ENCOMENDAS
• CORREIO URGENTE (EMS)
• EXPRESSO - PONTO DE ENTREGA
PARA RECEBER ENCOMENDAS
• VENDA DE PRÉ-PAGOS

INCLUI JORNAIS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS,

• CORREIO AZUL

NOTIFICAÇÕES POSTAIS, CITAÇÕES

• CORREIO VERDE

• POSTAIS E CARREGAMENTOS CONTA CORRENTE

• CORREIO REGISTADO

• ENVIO ENCOMENDAS
• ENVIO PARA CEGOS

• OUTROS SERVIÇOS CORREIO:
• EMBALAGENS POSTAIS

SERVIÇOS
DO BALCÃO
DOS CTT

• SAQUETAS ALMOFADADAS
• FINANÇAS E PAGAMENTOS
• ENVIO DE VALES
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EXECUTIVO MUNICIPAL
REUNIU COM A EDP
DISTRIBUIÇÃO

Decorreu a 7 de novembro, na sede do município, uma
reunião de trabalho entre o Executivo Municipal e a
direção da EDP Distribuição.
Tendo como objetivo a definição do Plano de Atividades
para o ano de 2019, estiveram presentes no encontro o
Presidente da Câmara Municipal, Manuel Tibo, o Vice-Presidente, Dr. Adelino Cunha e a Vereadora, Drª Ana
Araújo, além do Diretor da EDP distribuição - Energia,
S.A., Eng.º José Miguel Santos, o Diretor-Adjunto Eng.º
António Miguel e o Gestor de Área da EDP Distribuição,
Eng.º Miguel Braz Pinto.
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FREGUESIAS
RECEBERAM SESSÕES
SOBRE REVISÃO DO
PLANO DIRETOR
MUNICIPAL (PDM)
As juntas de freguesia do concelho de Terras de Bouro
acolheram entre os dias 17 de setembro e 9 de novembro, sessões de esclarecimento sobre o novo processo de
Revisão do Plano Diretor Municipal de Terras de Bouro.

A Câmara Municipal de Terras de Bouro apelou, mais
uma vez, à participação de todos os interessados, pois
todos os cidadãos têm o direito de participar na elaboração, alteração, revisão, execução e avaliação dos
instrumentos de gestão territorial.

Este direito de participação compreendeu a possibilidade de formulação de sugestões e de pedidos de esclarecimento, no âmbito dos procedimentos previstos,
nomeadamente, nas fases de discussão pública.
A apresentação de sugestões por parte dos interessados pôde ser concretizada através do preenchimento
de requerimento próprio disponibilizado no balcão de
atendimento da Unidade Orgânica de Planeamento e
Urbanismo ou no website da Câmara Municipal, no qual
o requerente descreveu e fundamentou a sua eventual
participação.
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TERRAS DE BOURO É AÇÃO SOCIAL

INAUGURADA EXPOSIÇÃO “10 ANOS DE
BEM ENVELHECER” NO NOVA ARCADA

A exposição alusiva ao aniversário do Projeto Bem Envelhecer, que o Município de
Terras de Bouro integra, teve o seu momento oficial de abertura no Centro Comercial
Nova Arcada, onde esteve patente ao público até ao dia 15 de outubro.
O Projeto “Bem Envelhecer” completou 10 anos de existência e pretendeu-se celebrar
a sua continuidade e consequentemente o seu sucesso, através de uma exposição fotográfica intitulada “10 Anos de Bem Envelhecer”, promovida pela Fundação Bonfim,
Casa do Areal /Fundo Social, Município de Braga e Centro Social e Paroquial de
S. Victor, com a parceria do Nova Arcada, IKEA e Clínica Sorriso e Saúde, tendo por
objetivo contar a história de um projeto tão peculiar através de fotografias.
O projeto Bem Envelhecer foi iniciado pela EAPN Portugal/ Núcleo Distrital de Braga
em 2008 e visa a promoção da qualidade de vida das pessoas idosas, através do incentivo a práticas de envelhecimento ativo e, por isso, inscreve-se num quadro de prevenção das perdas físicas, sociais e cognitivas associadas ao processo de envelhecimento.
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PROJETO BEM ENVELHECER
PROPORCIONOU ATIVIDADE
“SER ATIVO “
Enquadrado no projeto Bem Envelhecer, o Centro
Social e Paroquial de Cervães organizou, a 21 de novembro, uma atividade em Vila Verde que contou com
a participação de várias instituições sociais do nosso
concelho.
A ação contou com o apoio e colaboração da Escola Profissional Amar Terra Verde e, como é hábito, do Município de Terras de Bouro.
Do programa, além da receção aos cerca de cem participantes no Salão Paroquial de Cervães pelas alunas
da escola Amar Terra Verde, onde decorreram jogos e
atividades de estimulação motora e cognitiva orientados pelo professor Rui Gomes do Projeto Seniores
ativos e alunas da EPATV, constou também um almoço
convívio e, para culminar, uma visita ao Santuário do
Bom Despacho.
Sublinhe-se, por fim, que a realização desta iniciativa,
teve por objetivos: proporcionar o convívio intergeracional entre idosos e estudantes da escola Amar Terra
Verde; combater a solidão e isolamento social; permitir
o convívio entre participantes no projeto e dar a conhecer o património da freguesia.
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PROJETO PIMPOLHO
PROPORCIONOU RASTREIOS
DE AMBLIOPIA
No âmbito do Projeto Pimpolho e pelo terceiro ano
consecutivo, a Câmara Municipal de Terras de Bouro
facultou às crianças dos jardins-de-infância do concelho um rastreio de ambliopia, promovido pelo Hospital
de Braga.

crianças, agora dos jardins infantis de Moimenta e
do Centro Social e Paroquial de Souto, foi também
rastreado à ambliopia no Hospital de Braga. Em 2019
haverá novo rastreio para as crianças que nesse ano
façam quatro anos.

O primeiro grupo de dezanove crianças, do jardim-de-infância do Centro de Solidariedade Social de
Valdosende, de Rio Caldo e do Gerês foi rastreado
no dia 24 e já dia 31 de outubro, o segundo grupo de

Sublinhe-se, por fim, que este processo é possível
depois de ter sido celebrado um acordo em que o município assumiu liderar o processo em articulação com
as escolas e proporcionar o transporte.

GNR DO GERÊS ENTREGA VESTUÁRIO E
BRINQUEDOS EM AÇÃO DE SOLIDARIEDADE
A GNR do Gerês, numa iniciativa de solidariedade social, doou à CPCJ de Terras de Bouro roupas novas e brinquedos para as crianças que esta entidade acompanha.
No momento da entrega, que decorreu nas instalações
da CPCJ, estiveram presentes os agentes promotores da
iniciativa, o Cabo Hélder Figueiredo e o Comandante do
Posto da GNR do Gerês, Joel Soares, que foram recebidos
pelo Presidente do Município, Manuel Tibo, a Chefe de
Gabinete de Apoio à Presidência, Liliana Machado e as
técnicas da CPCJ, Filipa Moreira e Isabel Braga.
A GNR mostra-se uma entidade atenta às carências das
famílias do concelho e, com esta ação, demonstra estar
próxima e atenta à comunidade.
Foi sem dúvida uma iniciativa que tornou o Natal das
nossas crianças muito mais feliz.
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SANEAMENTO
EM CAMPOS ABADES,
SANTA ISABEL DO
MONTE
A Câmara Municipal de Terras de Bouro em colaboração
com a junta de freguesia local, está a capacitar o lugar
de Campos Abades com a respetiva rede de saneamento
no sentido de garantir a preservação do meio ambiente
e a melhoria da qualidade de vida dos moradores de
Santa Isabel do Monte.

REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO
EXTERIOR DA CAPELA DE
MIGUEL-O-ANJO, GONDORIZ

A Câmara Municipal, em colaboração com a junta de
freguesia local, apoiou a requalificação da Capela de
Miguel-O-Anjo na freguesia de Gondoriz, bem como os
arranjos exteriores que conferem dignidade a um local
de referência religiosa do concelho de Terras de Bouro.
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CÂMARA MUNICIPAL INVESTE NA MELHORIA
DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE
A Constituição Portuguesa, no seu artigo 65º, consagra
a todos os cidadãos o direito a uma habitação com condições de higiene, conforto e que preserve a intimidade
pessoal e a privacidade familiar. No concelho de Terras
de Bouro, apesar da intervenção efetuada pela Câmara
Municipal ao longo dos anos, continua a existir um grande número de alojamentos degradados, não existindo
programas de apoio público de promoção habitacional
para famílias com baixos recursos económicos ajustados
aos concelhos de natureza rural.

No âmbito do seu quadro de competências, a Câmara
Municipal tem procurado implementar medidas de
apoio à melhoria de condições de habitabilidade e ao
acesso a uma habitação condigna. A Câmara Municipal,
através do Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM), elabora os projetos técnicos de obras para as pessoas que
não dispõem de capacidade financeira para suportar
este encargo e, através do Serviço de Ação Social, presta apoio técnico aos jovens que pretendam apresentar
candidatura ao Programa Porta 65 para arrendamento
de habitação para residência permanente. A Câmara

algumas intervenções realizadas:
antes
depois
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antes
depois

Municipal tem, também, procedido à adaptação de
alguns edifícios municipais para habitação (ex: antigas
escolas primárias) e atribui apoios financeiros e ou materiais para realização de obras de reabilitação das habitações (ex: construção de casas de banho, substituição
de coberturas, eliminação de barreiras arquitetónicas,
entre outras).

Os resultados conseguidos nesta área revestem-se de
enorme importância, na medida em que tem sido possível proporcionar melhores condições de vida às famílias;
contrariar o processo de desertificação que as aldeias do
concelho têm registado nas últimas décadas; reabilitar
e valorizar o património construído e evitar/adiar a
institucionalização de pessoas cujos modos de vida e
relações de sociabilidade se restringiram quase sempre
Durante o ano de 2018, foram apoiadas 22 famílias na à sua casa e aldeia.
reabilitação das suas habitações e foi adaptada uma
antiga escola primária para realojamento de uma fa- Para se minorar os casos de pobreza e exclusão social,
mília. No total foram beneficiadas 68 pessoas, tendo uma das dimensões a privilegiar é a melhoria das consido investido por parte da Câmara Municipal um valor dições de habitabilidade. Neste sentido, a habitação
que ascendeu aos 73.898,10 €. De referir, ainda, que no continuará a ser uma área prioritária de intervenção
mesmo ano o GAM elaborou 18 projetos de obras e foram deste Executivo Municipal. Numa lógica de convergênapoiados 4 jovens casais nas candidaturas ao Programa cia de esforços com outras entidades e com as famílias
Porta 65.
apoiadas e através da dinamização de programas de
apoio público que venham a ser criados neste âmbito,
a Câmara Municipal trabalhará para que cada vez mais
pessoas/famílias residentes no concelho tenham acesso
a uma habitação condigna.

38 | TERRAS DE BOURO

DEFINIÇÃO DE PREÇOS NOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELO GABINETE DE APOIO
AO AGRICULTOR
Em Terras de Bouro, o setor agrícola é um vetor fundamental de emprego e de
economia familiar. Existem assim no concelho muitas famílias que vivem dos
rendimentos do trabalho na agricultura, pecuária e silvicultura.
No âmbito do apoio a esta atividade, a Câmara Municipal implementou há anos o
«Gabinete de Apoio ao Agricultor» que oferece, entre outros, os seguintes serviços:
- Candidaturas ao pedido único;
- Registos no Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA);
- Elaboração de candidaturas de projetos;
- Programas de formação e informação;
- Organização de eventos (concursos, exposições, visitas, etc.).
No seguimento do exposto e segundo o artigo 21.º do Regime Financeiro das
Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei
n.º 73/2013, de 3 de setembro na sua atual redação, que determina que «os preços
e demais instrumentos de remuneração a fixar pelos municípios, relativos aos serviços prestados e aos bens fornecidos em gestão direta pelas unidades orgânicas
municipais, pelos serviços municipalizados e por empresas locais, não devem ser
inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a prestação desses
serviços e com o fornecimento desses bens”, a Câmara Municipal informa que entrou em vigor a seguinte tabela de preços para os serviços prestados pelo Gabinete
de Apoio ao Agricultor.
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Preço
C/Iva
S/Iva
Candidaturas Pedido Único (por montante do subsídio auferido pelo cidadão):
Até 500,00
10,00 €
8,13 €
]500,00; 1.500,00]
10,00 €
8,13 €
]1.500,00; 3.000,00]
25,00 €
20,33 €
]3.000,00; 5.000,00]
35,00 €
28,46 €
> 5.000,00
40,00 €
32,52 €
Transferência de compromissos no PU
1,50 €
1,22 €
Receção de IB's
5,00 €
4,07 €
Sistema de identificação Parcelar
3,00 €
2,44 €
Licenciamento de explorações Classe
50,00 €
40,65 €
Licenciamento de explorações Classe 3
7,50 €
6,10 €
Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA)
Guias de circulação para abate imediato
1,00 €
0,81 €
Guias de circulação para centro de exploração
1,00 €
0,81 €
Confirmação de guia de centro de exploração
1,00 €
0,81 €
Registo de mortes e desaparecimentos
1,00 €
0,81 €
Quedas de marcas auriculares
1,50 €
1,22 €
Declaração de existências
1,50 €
1,22 €
Registo apícola
2,00 €
1,63 €
Formulário de ocorrência do lobo
2,50 €
2,03 €
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O Município de Terras de Bouro informa que com as alterações introduzidas no
decreto-lei n.º 124/2006 pelo decreto-lei n.º 14/2019, a partir de 22 de Janeiro,
toda a realização de queimas e queimadas devem ser comunicadas à Câmara
Municipal.
A realização de queimadas (renovação de pastagens de matos cortados e não
amontoados) só é permitida após autorização da Câmara Municipal e carece de
acompanhamento, através de técnico credenciado em fogo controlado ou operacional de queima, ou na sua ausência, de equipa de bombeiros ou equipa de sapadores
florestais.
A realização de queimas ou fogueiras (matos cortados e amontoados e qualquer tipo
de sobrantes de exploração, bem como a que decorre de exigência fitossanitárias
de cumprimento obrigatório) só é permitida após comunicação prévia à Câmara
Municipal.
O pedido de autorização ou comunicação prévia são dirigidos à Câmara Municipal
via telefónica para o Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal (253350010
ou proteccaocivil@cm-terrasdebouro.pt) ou através da aplicação informática disponibilizada no sítio de internet do ICNF, IP
https://fogos.icnf.pt/queimasqueimadas/login.asp
O não cumprimento das normas anteriormente referidas são consideradas infrações e constituem contraordenações puníveis com coima de €280 a €10.000, no caso
de pessoa singular, e de €1600 a €120.000, no caso de pessoas coletivas.

CÂMARA MUNICIPAL
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Praça do Município
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