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-------------------ATA NÚMERO TRÊS / DOIS MIL E DEZANOVE---------------------- 

----------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO---------- 

------------MARCO DE CANAVESES DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019------------- 

----- Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, nos 

Paços do Concelho, presidida pela Senhora Cristina Lasalete Cardoso Vieira, 

Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses e com a presença 

dos Senhores Vereadores: Mário Bruno Silva Magalhães, Paula Alexandra 

Rabaçal Marques, Paulo Jorge Silva Couto, José António Carvalho Soares da 

Mota, Paulo Ramalheira Teixeira e comigo, Maria da Piedade Teixeira Ferreira, 

Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral, como secretário da 

presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses. Quando eram quinze horas e trinta minutos, a Senhora Presidente 

declarou aberta a reunião. ----------------------------------------------------------------------

-----------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------- 

----- A Senhora Presidente, no uso da palavra, passou a prestar algumas 

informações acerca da atividade municipal. -----------------------------------------------

----- Começou por referir que no dia 28 de janeiro se realizou uma reunião com 

os lojistas da cidade do Marco. ----------------------------------------------------------------

----- No dia 29 de janeiro, num projeto que envolveu a comunidade escolar da 

Escola EB1 do Marco, foram plantadas algumas árvores no Parque de Lazer 

do Marco. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- No mesmo dia, o Executivo esteve representado na palestra sobre o 

Holocausto, que contou com a presença do neto de Aristides de Sousa 
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Mendes, na biblioteca do Agrupamento de Escolas n.º 1 do Marco. ----------------

----- À tarde, decorreu a sessão de encerramento do projeto da Dolmen “Low 

Density High Quality”, em Amarante. --------------------------------------------------------

----- Ainda no dia 29 de janeiro houve uma entrevista com Salvador Martinha, 

no âmbito do programa “Sou menino para ir”. ---------------------------------------------

----- Para o dia 31 de janeiro foi programada uma visita a um “Champimóvel” da 

Fundação Champalimaud, que figurou na Alameda Miranda da Rocha. -----------

----- Também no dia 31 reuniu o Conselho de Coordenação e Avaliação e o 

Conselho Geral da Escola Secundária de Alpendorada. -------------------------------

----- No dia 1 de fevereiro teve lugar uma apresentação de software informático 

pela empresa Visualforma, promovida pela Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Nessa noite ocorreu mais uma das Noites da Saúde no Marco, sobre o 

tema do envelhecimento e saúde mental, promovida pela Santa Casa da 

Misericórdia do Marco de Canaveses. -------------------------------------------------------

----- O dia 2 de fevereiro ficou marcado pela realização da Gala Comemorativa 

do quadragésimo sétimo aniversário da ARCA. ------------------------------------------

----- No dia 4 de fevereiro, além da participação no programa do jornal A 

Verdade “À conversa com a Presidente da Câmara Municipal”, reuniram o 

Núcleo Executivo e o Plenário do CLAS. ---------------------------------------------------

----- No dia 5 de fevereiro teve lugar a apresentação da campanha nacional de 

combate à vespa velutina, com a presença do Ministro da Agricultura, Florestas 

e Desenvolvimento Rural, que culminou com a destruição de um ninho na 
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Freguesia de Soalhães. -------------------------------------------------------------------------

----- O dia 6 de fevereiro foi preenchido com uma reunião de trabalho no âmbito 

da defesa da floresta contra incêndios, para preparação para o período do 

verão de 2019, e com a cerimónia da tomada de posse do novo Diretor da 

Escola Profissional de Agricultura (EPAMAC), Pedro Martins. ------------------------

----- No dia 7 de fevereiro decorreu a apresentação do projeto da Dolmen “Des 

Agro 4.0”, no Auditório Municipal de Penafiel. ---------------------------------------------

----- Já no dia 8 de fevereiro foi realizada uma visita ao Centro de Formação 

CESAE, e o dia culminou com o jantar de ano novo da Assembleia Municipal. --

----- No dia 9 de fevereiro, o Executivo Camarário esteve representado no 

seminário sobre a vespa velutina em Cinfães, na cerimónia das comemorações 

do centésimo décimo aniversário de Carmen Miranda e no jantar do 6.º Raid 

TT, promovido pelo Moto Clube de Soalhães. ---------------------------------------------

----- Por fim, no dia 10 de fevereiro decorreu a entrega de prémios do evento 

“Douro River Trail” e a apresentação do livro “O mundo é um espelho”, de 

Armindo Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente deu a palavra aos Senhores 

Vereadores que desejassem intervir. --------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Couto, no uso da palavra, propôs um voto de 

louvor – a ser incluído na ordem de trabalhos da próxima Reunião de Câmara – 

à equipa de juvenis da Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada, que 

se sagrou campeã regional do torneio organizado pela Associação de Andebol 

do Porto. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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----- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, e relativamente à 

questão da descentralização de competências para os Municípios e entidades 

intermunicipais discutida na última Reunião de Câmara, reforçou a ideia de que 

seria de todo o interesse público que a Câmara Municipal promovesse uma 

discussão mais alargada sobre este tema, abrangendo não só as estruturas 

políticas e a Assembleia Municipal, mas também a sociedade civil, as 

associações e as forças vivas locais, ligadas a áreas relacionadas com as 

competências a transferir, como a educação, a cultura e a segurança. 

Argumentou que esta é uma matéria de extrema importância e com impacto 

direto na vida dos cidadãos, pelo que seria fundamental um debate alargado e 

um profundo envolvimento dos munícipes. -------------------------------------------------

----- Em seguida, solicitou informações adicionais sobre a apresentação de um 

novo software pela empresa Visualforma, questionando qual o seu objetivo e 

as mais valias que poderão resultar da sua utilização. ----------------------------------

----- Por fim, congratulando-se com o facto de o Município de Marco de 

Canaveses ter acolhido a apresentação da campanha de combate à vespa 

velutina, que contou com a presença do Ministro da Agricultura, lamentou não 

ter podido estar presente, por compromissos profissionais. ---------------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Teixeira, no uso da palavra, começou por 

expressar o seu regozijo pela excelente época desportiva das equipas do 

Marco de Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------

----- Tendo estado presente na cerimónia de tomada de posse do novo 

Presidente da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Dr. Luís 
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Pedro Martins, aproveitou para lhe endereçar votos de maior sucesso e 

estabilidade no exercício deste cargo. -------------------------------------------------------

----- Congratulou-se com o facto de a DGEstE ter avançado para a 

concretização de um compromisso que constava igualmente do seu manifesto 

eleitoral, a saber, a construção de uma residência escolar na EPAMAC, cuja 

necessidade se justifica pelo facto de cerca de quarenta por cento (40%) dos 

seus alunos serem de fora do Concelho do Marco de Canaveses. ------------------

----- A este propósito, e atendendo a que um conhecimento mais aprofundado 

da realidade local pode ser determinante nas tomadas de decisão, apelou a 

que a Câmara Municipal, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Tâmega 

e Sousa, proceda a uma divulgação mais abrangente deste estabelecimento 

escolar, porventura agendando uma visita à EPAMAC com todos os 

Presidentes das Câmaras integradas na comunidade intermunicipal. --------------

----- Suscitando, em seguida, a questão dos territórios de baixa densidade – 

sendo que no Marco de Canaveses apenas a Freguesia de Várzea, Aliviada e 

Folhada possui este estatuto – começou por explicar que os critérios para tal 

designação foram definidos pela Comissão Interministerial de Coordenação do 

Portugal 2020, sob proposta da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, e visam a aplicação de medidas de discriminação positiva, com o 

objetivo de reconhecer um tratamento diferenciado em três modalidades 

distintas: abertura de concursos específicos, critério de bonificação na 

apreciação de candidaturas e majoração da taxa de apoio. Entre esses 

referidos critérios encontram-se a densidade populacional, a demografia, o 



                                                                                 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 03 
                                                                                                              REALIZADA EM 11.02.2019 

 

Reunião de Câmara, 11 de fevereiro de 2019 
 

povoamento, as características físicas do território e as características 

socioeconómicas e de acessibilidades. -----------------------------------------------------

----- Atendendo ao estabelecimento de critérios objetivos como os atrás 

referidos, argumentou que aparentemente não faz qualquer sentido o território 

Marcoense virado para o Rio Douro não ser considerado território de baixa 

densidade, enquanto que o território de Cinfães do outro lado do rio tem esta 

classificação, acrescentando que com isto o Marco de Canaveses perde 

milhões de euros de investimento comunitário, designadamente para potenciais 

investidores em unidades de turismo rural. ------------------------------------------------

------ Face ao exposto, lançou um desafio ao Executivo da Câmara Municipal, 

no sentido de analisar adequadamente esta questão e posteriormente agendar 

uma reunião com o Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Dr. 

Nélson Sousa, por forma a solicitar a classificação de algumas outras 

freguesias do concelho – designadamente Soalhães, Paredes de Viadores e 

Manhuncelos, Penha Longa e Paços de Gaiolo ou Sande e S. Lourenço do 

Douro – como territórios de baixa densidade, com todos os benefícios que daí 

advêm. A título de exemplo, falou sobre alguns territórios vizinhos que não 

foram contemplados com esta classificação numa primeira fase, mas que viram 

deferida a sua posterior solicitação ao Governo neste sentido, visto tratar-se de 

um processo dinâmico. --------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador José Mota, usando novamente a palavra, deixou uma 

nota de congratulação pela distinção de que a Unidade de Saúde Familiar de 

Alpendorada e Tabuado foi alvo, pelos seus excelentes indicadores de 
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desempenho, felicitando todos os seus profissionais e Direção. ---------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta às intervenções dos Vereadores, 

começou por se associar ao voto de louvor apresentado pelo Vereador Paulo 

Couto, o qual será incluído na ordem de trabalhos da próxima reunião. -----------

----- Passando para a intervenção do Vereador José Mota, concordou com a 

necessidade de se promover um debate mais alargado em relação à temática 

da transferência de competências para os Municípios e entidades 

intermunicipais, incluindo-se neste a sociedade civil e algumas entidades cuja 

área de intervenção se relacione com as competências a transferir. 

Consequentemente, será ponderada a possibilidade de se agendarem algumas 

sessões para debate e esclarecimentos sobre este tema. -----------------------------

----- Relativamente ao software apresentado pela empresa Visualforma, 

esclareceu tratar-se da atualização das plataformas para gestão documental e 

sistemas de informação geográfica, entre outros. Acrescentou que foram 

também apresentados alguns conceitos inovadores ao nível da gestão de 

tráfego, parques de estacionamento integrados nos conceitos de cidades 

inteligentes, teleassistência a pessoas idosas e segurança de informação. ------

----- Secundou o voto de congratulação pelo reconhecimento dos indicadores 

de desempenho da Unidade de Saúde Familiar de Alpendorada e Tabuado, 

primeira unidade de saúde a nível nacional a ser distinguida com este galardão. 

----- Em relação à intervenção do Vereador Paulo Teixeira, referiu que na 

tomada de posse do novo Diretor, Dr. Pedro Martins, o Delegado Regional 

revelou em primeira mão a disponibilidade da Secretária de Estado da 
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Educação para incluir no Orçamento de Estado para a área da educação a 

construção da residência para estudantes na EPAMAC, após uma visita à 

escola em que a Secretária de Estado terá sido sensibilizada para esta 

necessidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---- Partilhando da opinião do Vereador sobre a necessidade de reforçar a 

divulgação da EPAMAC junto da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa, referiu que este foi também tema de uma reunião efetuada com as três 

escolas profissionais do concelho. Esta temática foi também incluída na ordem 

de trabalhos da última reunião do CLAS, sendo que os Diretores destas três 

escolas profissionais tiveram a oportunidade de apresentar os 

estabelecimentos escolares e os respetivos projetos, designadamente na área 

da educação e da inovação social, os quais, de facto, não eram sobejamente 

conhecidos no âmbito da rede social. -------------------------------------------------------

----- Por outro lado, em sede de Conselho Municipal de Educação e do CLAS 

foi suscitada a questão da oferta formativa das escolas profissionais do 

concelho, a qual muitas vezes é sobreposta pela oferta das escolas da rede 

pública, embora estas não estejam dotadas do mesmo quadro de pessoal ou 

de condições específicas para determinada área de formação. ----------------------

---- Nesse sentido, a Câmara Municipal de Marco de Canaveses está a 

proceder à formação e sensibilização dos agentes locais e da comunidade 

educativa para uma mais eficaz promoção e divulgação da oferta formativa das 

escolas profissionais do concelho. Mais recordou que já no ano transato foi 

promovido um debate na Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa que 
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teve por objetivo apresentar as escolas profissionais do território e respetiva 

oferta formativa, sendo que os Presidentes de Câmara foram convidados a 

colaborar, no sentido de promover visitas de estudo integradas a esses 

estabelecimentos escolares. -------------------------------------------------------------------

----- Concluindo este tema, revelou que a Câmara Municipal também está a 

trabalhar num plano, o qual estará a ser elaborado em sede do Conselho 

Municipal de Educação, com um conjunto de sugestões e de ações que visam 

melhor promover as três escolas profissionais sedeadas no Concelho de Marco 

de Canaveses, de modo a combater aquele que poderá vir a ser o principal 

obstáculo à manutenção das mesmas – o insuficiente número de alunos. --------

----- O Senhor Vereador Paulo Teixeira, a propósito deste último tema, realçou 

o papel preponderante do Ministério da Educação na questão da oferta 

formativa do ensino técnico e ensino regular. ---------------------------------------------

----- Reforçando, porém, o intuito da sua intervenção anterior, frisou a 

importância de os Presidentes das Câmaras que integram a Comunidade 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa conhecerem no terreno as escolas 

profissionais sedeadas no Marco de Canaveses, sugerindo o eventual 

agendamento de uma reunião descentralizada da Comunidade Intermunicipal. -

----- A Senhora Presidente, em resposta, reiterou que esse é um assunto que 

está em apreciação, visto que também foi abordado com preocupação pelas 

Direções das três escolas profissionais. ----------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, lembrou que a 

EPAMAC resulta de uma evolução do ensino agrícola da Escola Secundária, 
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na base de uma herança do antigo proprietário da Quinta dos Murteirados, 

Mesquita de Vasconcelos, que por altura da sua morte deixou determinado que 

os terrenos por si deixados teriam que ter como destino o ensino agrícola. ------

----- Mostrando-se plenamente concordante com a importância de promover e 

de dar maior visibilidade a estas instituições afetas ao ensino profissional, não 

deixou de salientar o ponto focado pela Presidente da Câmara Municipal, 

naquilo que aparenta ser uma “competição” entre o dito ensino público regular 

e o ensino profissional, que há muito se tenta compatibilizar. Vincou que seria 

de todo importante que, junto dos organismos da tutela, o ensino profissional 

fosse seriamente valorizado, separando-se efetivamente aquilo que é o ensino 

profissional daquilo que é o ensino regular, de maior vocação científica, embora 

se compreenda ser esta uma questão extremamente delicada do ponto de vista 

político. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Senhora Presidente, em resposta, declarou que já foi visível por parte do 

Ministério da Educação um esforço na prossecução do objetivo de reduzir 

drasticamente o número de cursos profissionais nas escolas secundárias. -------

----- Em relação aos territórios de baixa densidade, e tratando-se de um 

assunto que tem vindo a ser discutido em sede da Comunidade Intermunicipal 

do Tâmega e Sousa e da Dolmen, explicou ter sido por intervenção da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses que se procedeu à alteração 

do mapa de baixa densidade e dos critérios para a definição destes territórios. 

Declarou, no entanto, que estando em causa critérios objetivos e mensuráveis, 

não se perspetiva como é que poderão ser classificadas como territórios de 
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baixa densidade outras freguesias do Concelho de Marco de Canaveses. -------

----- O Senhor Vereador Paulo Teixeira, usando novamente a palavra, fez notar 

que a Freguesia de Cinfães, do outro lado do Rio Douro, tem um terço da 

população do Concelho de Cinfães, e é considerada como território de baixa 

densidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A Senhora Presidente, em resposta, explicou que todo o território do 

Concelho de Cinfães é de baixa densidade, visto que cumpre o critério de 

possuir uma densidade populacional inferior a vinte e cinco habitantes por 

quilómetro quadrado. -----------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Teixeira questionou se o Município de Marco de 

Canaveses propôs alguma alteração à classificação dos territórios, na 

sequência das alterações ao mapa de baixa densidade. -------------------------------

----- A Senhora Presidente respondeu que a Câmara Municipal não pode 

propor aleatoriamente uma freguesia para ser classificada como território de 

baixa densidade, reiterando que tal classificação obedece a um conjunto de 

critérios objetivos. Tendo o Vereador falado de um caso específico em que foi 

reclassificada a Freguesia de Real (Concelho de Castelo de Paiva) por 

solicitação da Câmara Municipal, a Senhora Presidente declarou que 

certamente isso aconteceu porque a freguesia em causa obedecia a todos os 

critérios definidos para o efeito, comprometendo-se, porém, a avaliar com 

maior detalhe a sugestão do Vereador. -----------------------------------------------------

----- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente deu por encerrado 

este período, passando para a ordem de trabalhos. ------------------------------------- 
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-----------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------- 

1. Aprovação da Ata da Reunião da Câmara Municipal do dia 28 de janeiro de 

2019 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a qual, depois 

de lida, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------  

2. Balancete de Tesouraria do dia 08 de fevereiro de 2019. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 08/02/2019, onde se constatou que havia um saldo 

de 12.387.715,94€ (doze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e 

quinze euros, e noventa e quatro cêntimos) de Operações Orçamentais, e  

1.517.256,97€ (um milhão, quinhentos e dezassete mil, duzentos e cinquenta e 

seis euros, e noventa e sete cêntimos) de Operações não Orçamentais. --------- 

Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

3. Informação sobre os compromissos plurianuais face à autorização prévia 

no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – LCPA; 

informação (Doc. 03). Presente à reunião informação mencionada. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara. 06.02.2019”. -------------

Tomado conhecimento. À Assembleia Municipal para conhecimento.  

4. 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal do Marco 

de Canaveses (Doc. 4). Presente à reunião informação n.º 2/2019, de 

06.02.2019, do Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças, referente 

à 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal para o ano 

Economico de 2019. Pela Sra. Presidente foi proferido o despacho. “À Câmara 

Municipal para aprovar a revisão Orçamental, nos termos da alínea c) do n.º 1 

do artigo 33.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 255.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
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de setembro”. ---------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a 1.ª Revisão às Grandes Opções do 

Plano e Orçamento Municipal para o ano Economico de 2019, nos termos 

apresentados. Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal. ------- 

5. 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2019 (Doc. 5). Presente à reunião mapa 

de pessoal – 1.ª alteração. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: À Câmara. 06.02.2019”. ----------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a 1.ª alteração ao mapa de pessoal, 

de acordo com mapas apresentados. Mais foi deliberado submeter à 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

6. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019 entre o Município 

do Marco de Canaveses e o Grupo Desportivo de Manhuncelos; minuta (Doc. 

06). Presente à reunião minuta do contrato-programa mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara. 06.02.2019”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e o Grupo 

Desportivo de Manhuncelos, para um apoio financeiro no valor de 

1.520,00€ (mil, quinhentos e vinte euros) para prossecução do programa 

de desenvolvimento desportivo apresentado na cláusula segunda. Mais 

foi deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar no respetivo contrato. --------------------------------------------------- 

7. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019 entre o Município 

do Marco de Canaveses e o Grupo Desportivo de Penhalonga; minuta (Doc. 
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07). Presente à reunião minuta do contrato-programa mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara. 06.02.2019”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e o Grupo 

Desportivo de Penhalonga, para um apoio financeiro no valor de 1.520,00€ 

(mil, quinhentos e vinte euros) para prossecução do programa de 

desenvolvimento desportivo apresentado na cláusula segunda. Mais foi 

deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar no respetivo contrato. ------------------------------------------------------------ 

8. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019 entre o 

Município do Marco de Canaveses e a Associação Desportiva Recreativa e 

Cultural de Sande (Doc. 08). Presente à reunião minuta do contrato-programa 

mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara. 

06.02.2019”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a 

Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Sande, para um apoio 

financeiro no valor de 1.520,00€ (mil, quinhentos e vinte euros) para 

prossecução do programa de desenvolvimento desportivo, apresentado 

na cláusula segunda. Mais foi deliberado dar poderes ao Senhor 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato. --- 

9. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019 entre o 

Município do Marco de Canaveses e a Associação Desportiva de Carvalhosa 
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(Doc. 09). Presente à reunião minuta do contrato-programa mencionado. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara. 06.02.2019”. ------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a 

Associação Desportiva de Carvalhosa, para um apoio financeiro no valor 

de 1.740,00€ (mil, setecentos e quarenta euros), para prossecução do 

programa de desenvolvimento desportivo, apresentado na cláusula 

segunda. Mais foi deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou seu 

substituto legal para outorgar no respetivo contrato. ------------------------------ 

10. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2018/19 entre o 

Município do Marco de Canaveses e a Associação Desportiva e Cultural de 

Várzea do Douro; minuta de contrato (Doc. 10). Presente à reunião minuta do 

contrato-programa mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: À Câmara. 06.02.2019”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a 

Associação Desportiva e Cultural de Várzea do Douro, para um apoio 

financeiro no valor de 4.779,60€ (quatro mil, setecentos e setenta e nove 

euros, e sessenta cêntimos), para prossecução do programa de 

desenvolvimento desportivo apresentado na cláusula segunda. E ainda, o 

valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) para a prossecução do programa de 

apoio a aquisição de equipamento e modernização associativa. Mais foi 
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deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar no respetivo contrato. ------------------------------------------------------------ 

11. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2018/19 entre o 

Município do Marco de Canaveses e a Liga Marcoense de Futebol Amador; 

minuta de contrato (Doc. 11). Presente à reunião minuta do contrato-programa 

mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara. 

06.02.2019”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a Liga 

Marcoense de Futebol Amador, para um apoio financeiro no valor de 

2.000,00€ (dois mil euros) para prossecução do programa de 

desenvolvimento desportivo apresentado na cláusula segunda.  Mais foi 

deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar no respetivo contrato. ------------------------------------------------------------ 

12. Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses e a Fábrica da Igreja Paroquial de Fornos; minuta de protocolo 

(Doc. 12). Presente à reunião minuta do protocolo de colaboração mencionado. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara. 06.02.2019”. 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses e a Fábrica da Igreja Paroquial de Fornos, para cedência de 

um trabalhador para guiar as visitas e explicar a história, património e 

envolvimento da Igreja de Santa Maria, à população residente e, em 
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especial, aos turistas que visitam o Marco de Canaveses. Mais foi 

deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar no respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------- 

13. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Associação dos Produtores Agrícolas do Vale do Sousa e Tâmega – Apoio 

Financeiro; minuta do protocolo (Doc. 13). Presente à reunião minuta do 

protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: À Câmara. 06.02.2019”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses e a Associação dos Produtores Agrícolas do Vale do Sousa e 

Tâmega, para apoio na realização do Mercado Agrícola Tradicional 

(Mat2018-natal). Mais foi deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou 

seu substituto legal para outorgar no respetivo protocolo. ---------------------- 

14. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Palhuças – Cooperativa de Solidariedade Social – CRL; minuta do protocolo 

(Doc. 14). Presente à reunião minuta do protocolo de colaboração mencionado. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara. 06.02.2019”. 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses e a Palhuças – Cooperativa de Solidariedade Social – CRL, o 

qual visa regular a utilização pontual das instalações das Piscinas 

Municipais e sala de espetáculos do Marco Fórum XXI pela referida 
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associação. Mais foi deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou seu 

substituto legal para outorgar no respetivo protocolo. ---------------------------- 

15. Colaboração entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a 

Associação Florestal de Entre Douro e Tâmega; minuta do protocolo (Doc. 15). 

Presente à reunião minuta do protocolo mencionado. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: À Câmara. 06.02.2019”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo a estabelecer 

entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a Associação 

Florestal de Entre Douro e Tâmega, tendo em vista o compromisso por 

parte da AFEDT de disponibilizar a atuação da equipa SF 26-115 Marco de 

Canaveses, nos termos e nas cláusulas apresentadas no presente 

protocolo. Mais foi deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou seu 

substituto legal para outorgar no respetivo protocolo. ---------------------------- 

16. Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado entre a Direção Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços da Região de Norte o 

Instituto de Segurança Social, I.P. – Centro Distrital de Porto e a Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses para o ano escolar de 2018/2019; minuta de 

acordo de cooperação (Doc. 16). Presente à reunião minuta do Acordo de 

Cooperação mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 06.02.2019”. ---------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do aditamento ao Acordo 

de Cooperação a estabelecer entre a Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, Direção de Serviços da Região de Norte o Instituto de 
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Segurança Social, I.P. – Centro Distrital de Porto e a Câmara Municipal do 

Marco de Canaveses para o ano escolar de 2018/2019, Mais foi deliberado 

dar poderes ao Senhor Presidente ou seu substituto legal para outorgar 

no respetivo protocolo. ------------------------------------------------------------------------ 

17. Proposta de adesão à Associação Internacional das Cidades 

Educadores; Proposta (Doc. 17). Presente à reunião proposta mencionado. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 

06.02.2019”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, para adesão da Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

à Associação Internacional das Cidades Educadoras. ----------------------------- 

18. Contratos Emprego-Inserção + Instituto do Emprego e Formação 

Profissional para pessoas com deficiência e incapacidade; Proposta (Doc. 18). 

Presente à reunião proposta mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: À Câmara. 06.02.2019”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, no sentido de se acolher uma pessoa com os requisitos 

necessários para trabalho socialmente necessário e potenciador de 

integração na sociedade, no seguimento da candidatura, apresentada 

junto ao IEFP, à Medida Contrato Emprego Inserção + para pessoas com 

deficiência e incapacidade. ----------------------------------------------------------------- 

19. Proposta de Projeto de Alteração ao Regulamento do Fundo de 

Emergência Social do Município do Marco de Canaveses; proposta e 
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regulamento (Doc. 19). Presente à reunião proposta mencionada, 

acompanhada da respetiva alteração ao regulamento mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara. 06.02.2019”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, bem como o projeto de alterações ao Regulamento do 

Fundo de Emergência Social do Município do Marco de Canaveses. E 

ainda deliberado proceder à discussão pública, a decorrer pelo período 

de trinta dias úteis. Após o término do prazo referido, e não havendo 

sugestões ao projeto em causa, o mesmo deverá ser submetido a 

deliberação da Assembleia Municipal, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Proposta de escritura de doação do direito de superfície pela Associação 

Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo ao Município do 

Marco de Canaveses; Proposta (Doc. 20). Presente à reunião proposta 

mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara. 06.02.2019”. ----------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, aceitando-se a doação do direito de superfície de um 

prédio urbano, inscrito na matriz urbana n.º 2088, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob a ficha 2662/Vila Boa do Bispo, nos 

termos da alínea g) e j) n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. Mais foi deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou seu 

substituto legal para outorgar na respetiva escritura. ------------------------------ 
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21. Escritura de doação – Parcela de terreno destinada a equipamento, 

Escola Pré-Primária de Tenrais – Lote n.º 8, na Freguesia de Vila Boa do 

Bispo, Concelho do Marco de Canaveses; Proposta (Doc. 21). Presente à 

reunião proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 06.02.2019”. ---------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, aceitando-se a doação nos termos da alínea j) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do prédio  inscrito na 

matriz predial urbano n.º 1476, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob a ficha 1245/Vila Boa do Bispo. Mais foi deliberado dar 

poderes ao Senhor Presidente ou seu substituto legal para outorgar na 

respetiva escritura. ------------------------------------------------------------------------------ 

22. Proposta de aquisição de parcelas de terreno para ampliação do Parque 

de Lazer de Montedeiras; Proposta (Doc. 22). Presente à reunião proposta 

mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara. 06.02.2019”. ----------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, para aquisição de duas parcelas de terreno para ampliação 

do Parque de Lazer de Montedeiras, nos termos da alínea g) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,  Mais foi deliberado dar 

poderes ao Senhor Presidente ou seu substituto legal para outorgar na 

respetiva escritura. ------------------------------------------------------------------------------ 

23. Proposta - Ciclo de revisão tarifária ano de 2019 – Águas do Marco S.A.; 
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Proposta e tarifário (Doc. 23). Presente proposta do Sr. Vice-Presidente, Eng.º 

Bruno Magalhães, mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho. “À Câmara. 06.02.2019”. --------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, no que se refere ao ciclo de Revisão Tarifária 2019 – Águas 

do Marco, S.A.   ----------------------------------------------------------------------------------- 

24. Declaração de Interesse Municipal – Centro de Apoio às Atividades 

Náuticas de Recreio – Infraestruturas Associadas; Processo (Doc. 24). 

Presente à reunião o pedido de declaração de interesse público, requerido por 

António Jorge Vieira Azevedo, para implementação de um Centro de Apoio às 

Atividades Náuticas de Recreio, acompanhado pelas informações dos Serviços 

Técnicos desta Câmara Municipal. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “A Câmara. 06.02.2019”. ---------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a declaração de Interesse Municipal 

do equipamento destinado a Centro de Apoio às atividades Náuticas de 

Recreio – Infraestruturas associadas, sito na Freguesia de Alpendorada, 

Várzea e Torrão, deste Concelho, e submeter à Assembleia Municipal nos 

termos da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

25. Proposta para desencadear a transferência de um bem do domínio 

privado da Câmara Municipal do Marco de Canaveses para o domínio privado 

da Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo. Presente à reunião proposta do 

Sr. Vereador Paulo Teixeira. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 
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despacho: “À Câmara. 06.02.2019”. ---------------------------------------------------------

Retirado o ponto, devendo ser enviado o parecer do Jurista desta Câmara 

Municipal aos Srs. Vereadores, bem como ser solicitado parecer à CCDR 

Norte. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

26. Voto de Louvor – Rosa Madureira – Atleta da Associação Desportiva do 

Marco de Canaveses 09; Voto de Louvor (Doc. 26). Presente à reunião o voto 

de louvor mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara. 06.02.2019”. ------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à atleta Rosa 

Madureira, a qual se sagrou vencedora na Maratona do Funchal em 

Atletismo, prestigiando e dignificando o Município do Marco de 

Canaveses.  

27. Voto de Louvor – Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada. 

Voto de Louvor (Doc. 27). Presente à reunião o voto de louvor mencionado. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 

06.02.2019”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à Associação 

Recreativa e Cultural de Alpendorada, a qual alcançou o título de Campeã 

Regional no Campeonato Regional de Juniores Femininos da Associação 

de Andebol do Porto, prestigiando e dignificando o Município do Marco 

de Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA--------------------------- 
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E nada mais havendo a tratar, quando eram dezanove horas, a Senhora 

Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a 

presente ata que foi aprovada em minuta, nos termos do artigo 57.º do anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. E eu, Maria da Piedade Teixeira 

Ferreira, Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara 

Municipal, a subscrevi e assino. --------------------------------------------------------------- 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

----------------------------------------Dra. Cristina Vieira---------------------------------------  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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