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

------------ATA DA REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO----------- 

----------------MARCO DE CANAVESES DE 25 DE MARÇO DE 2019--------------- 

----- Aos vinte e cinco dias do mês de março 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, António Fernandes da Silva Dias, Paulo Ramalheira Teixeira e 

comigo, Maria da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora 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, começou por apresentar um 

voto de pesar pelas trágicas consequências da passagem do ciclone Idai pelo 

território moçambicano. --------------------------------------------------------------------------

----- Na sequência da apresentação deste voto de pesar, informou que a 

Câmara Municipal de Marco de Canaveses tem sido contatada por algumas 

entidades no sentido de colocar em marcha algumas campanhas de 

solidariedade. Neste âmbito, a Câmara Municipal irá associar-se à iniciativa 

dos CTT “Move-nos ajudar Moçambique, em que os CTT se comprometem a 

fazer chegar gratuitamente às vítimas do ciclone roupa, calçado, e outros bens 
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necessários doados pelos Municípios e entidades diversas, num máximo de 

dez sacos de dois quilos por cada entidade. ----------------------------------------------- 

----- Em seguida, passou a fornecer algumas informações acerca da atividade 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Começando por dar algumas notas acerca do projeto “#sucessoescolar” e 

do PIICIE – Projeto Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, 

informou que nos dias 28 e 29 de março irá realizar-se a Mostra da 

Qualificação, iniciativa que se traduz numa oportunidade para os jovens do 

Concelho acederem à informação acerca da oferta formativa e de emprego na 

região. A Mostra da Qualificação é dirigida a toda a comunidade escolar, tendo 

como público alvo prioritário os estudantes que frequentam entre o nono e o 

décimo segundo ano de escolaridade, e contará com a presença de entidades 

do setor público e privado, universidades públicas e institutos politécnicos. A 

Câmara Municipal irá assegurar o transporte de mais de seiscentos alunos 

interessados que residem nas Freguesias mais distantes do centro do 

Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Ainda em relação ao projeto “#sucessoescolar”, mencionou ter terminado 

o rastreio da terapia da fala no Agrupamento Escolar de Sande e as ações de 

sensibilização e informação para capacitação dos professores no âmbito das 

perturbações de linguagem. Terminou igualmente o rastreio psicológico no 

âmbito do “Dicas”, projeto inserido no “#sucessoescolar” sobre as perturbações 

de desenvolvimento nas crianças de cinco anos, para precaver fatores de 

insucesso antes destas integrarem o 1.º ciclo do ensino básico. ---------------------
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----- Seguidamente, falou de cinco iniciativas fundamentais do projeto 

“#sucessoescolar”, a saber, a substituição das aulas de mandarim pela 

canoagem; a integração das oficinas de cinema, com o objetivo de capacitar os 

alunos do ensino profissional e secundário para a produção de filmes de 

animação, que possam vir a contribuir para a dinamização do Centro Cultural 

de Marco de Canaveses; aquisição de kits de robótica e programação para os 

alunos do 1.º ciclo (terceiro e quarto ano); integração de medidas do 

associativismo estudantil, para fomentar uma maior participação dos jovens no 

movimento associativo e apoiar a legalização das Associações de Estudantes 

existentes no Concelho; promoção das Jornadas Municipais de Educação, a 

serem desenvolvidas no ano letivo 2018/19 e 2019/20, com o objetivo de 

devolver os resultados do PIICIE à comunidade. -----------------------------------------

------ Depois, referiu que está a ser instalada a exposição denominada “Magia 

da Páscoa na Cidade”, para a qual foram convidados todos os Agrupamentos 

de Escolas, CERCIMARCO, ART e escolas profissionais, para caracterização 

de ovos da páscoa que irão enfeitar um conjunto de espaços públicos. 

Aproveitando a presença da comunicação social, deixou um apelo para que 

estes trabalhos produzidos pelas diversas instituições possam passar 

incólumes de qualquer ato de vandalismo. -------------------------------------------------

----- Relevando alguns aspetos da atividade municipal nas últimas duas 

semanas, informou que no dia 12 de março, a Câmara Municipal abriu as suas 

portas para receber os alunos do Projeto Erasmus + do Agrupamento de 

Escolas do Marco. --------------------------------------------------------------------------------
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----- No dia 12 de março procedeu-se também ao atendimento público aos 

munícipes nas Freguesias de Alpendorada, Várzea e Torrão, Bem Viver, Vila 

Boa do Bispo e Avessadas e Rosém. -------------------------------------------------------

------ No dia 13 de março foi apresentado o caderno de especificações para a 

certificação do anho assado com arroz de forno, projeto do BT Inova que visa a 

capacitação dos restaurantes e alojamentos locais para a produção deste prato 

típico e a certificação de um produto do Marco de Canaveses. ----------------------

----- No dia 14 de março reuniu, em sessão extraordinária, a Comissão 

Municipal de Proteção Civil. Mais tarde, teve lugar a reunião do Conselho Geral 

do Agrupamento de Escolas de Sande. -----------------------------------------------------

----- O dia 15 de março foi preenchido com a participação numa ação de 

sensibilização sobre o consumo de álcool nos estabelecimentos comerciais do 

Concelho, por iniciativa do Conselho Municipal de Segurança. Esta ação foi 

levada a cabo em hipermercados, bombas de gasolina, cafés e restaurantes 

onde se sabe ser comum o serviço de refeições e o consumo de álcool. Esta 

ação terá continuidade no dia 12 de abril, no período noturno, com maior 

incidência em bares, para sensibilização dos respetivos proprietários e 

responsáveis pela exploração destes estabelecimentos comerciais. ---------------

----- Nos dias 15 e 16 de março, o Município de Marco de Canaveses esteve 

representado na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. -----------------------------------

------ O dia 16 de março também ficou marcado pela cerimónia da entrega de 

prémios do Campeonato de Canoagem do Norte, que decorreu na Albufeira do 

Tâmega, no Parque de Lazer de Alpendorada. -------------------------------------------
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----- No dia 17 de março, o Executivo Camarário marcou presença na Eucaristia 

das Missões, no Salão Paroquial de Ariz. --------------------------------------------------

------ Já no dia 18 de março decorreu uma reunião de trabalho, seguida de 

almoço, com o Capitão do Porto do Douro e Capitão-de-mar-e-guerra, José da 

Cruz Martins, tendo sido programada a realização de uma ação de formação e 

um simulacro no Rio Douro, no dia 12 de junho, que incidirão sobre os métodos 

de combate a incêndio e socorro a vítimas em embarcações. ------------------------

----- Nos dias 18 e 20 de março, realizaram-se reuniões de trabalho com as 

entidades responsáveis, sobre a transferência de competências para os órgãos 

municipais e entidades intermunicipais no domínio da saúde e da educação, 

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Também no dia 20 de março, o Executivo esteve representado na sessão 

de abertura do primeiro workshop sobre igualdade, na Santa Casa da 

Misericórdia. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 21 de março teve lugar a sétima reunião do Conselho Diretivo da 

Associação de Municípios do Baixo Tâmega (AMBT), bem como uma reunião 

de trabalho com a EDP. -------------------------------------------------------------------------

----- No mesmo dia, de registar uma ação de plantação de árvores, promovida 

pela Junta de Freguesia do Marco, como forma de comemorar o Dia Mundial 

da Árvore e da Floresta. -------------------------------------------------------------------------

----- Ainda no dia 21 de março, realizou-se uma reunião de trabalho com a 

Direção das Coletividades do Porto, onde foram trocadas algumas impressões 

sobre a elaboração de um eventual plano de atividades, em colaboração com a 
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Associação das Coletividades do Marco. ---------------------------------------------------

----- Mais tarde, foram apresentados publicamente os esquemas a utilizar na 

participação europeia da Academia de Patinagem do Marco de Canaveses, 

que se sagrou campeã nacional, na categoria grupos júnior, apurando-se assim 

para o Campeonato da Europa de Show e Precisão, que se realizará nos dias 3 

e 4 de maio em Reggio Emilia (Itália). -------------------------------------------------------

----- No dia 22 de março, na continuação dos trabalhos da reunião do Conselho 

Municipal de Segurança de Marco de Canaveses, foi feita a apresentação 

formal do Decreto-lei n.º 32/2019, à luz do qual será elaborado um novo 

regulamento e proceder-se-á à designação de novas entidades para irão 

integrar o Conselho Municipal de Segurança, a começar pelos Presidentes das 

Juntas de Freguesia. Deu ainda nota de que no âmbito do funcionamento do 

Conselho Municipal de Segurança, existirá um Conselho Restrito e um 

Conselho Alargado. -------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 23 de março, decorreu a apresentação do livro “Serrote afiado”, de 

José Brandão, promovida pela Associação Terra Letras. ------------------------------

----- À noite, realizou-se a Grande Noite de Fado Solidário, organizada pelo 

projeto “Juntos pela CERCIMARCO” e pela Associação Salvador, bem como o 

tradicional jantar de angariação de fundos da CERCIMARCO, em Alpendorada. 

----- No dia 24 de março, o Executivo fez-se representar no almoço para 

angariação de fundos para as Festas de Santa Clara do Torrão, da iniciativa da 

Comissão de Festas. -----------------------------------------------------------------------------

----- Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos Senhores 
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Vereadores que desejassem intervir neste período. -------------------------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Couto, no uso da palavra, informou que será 

trazido à próxima Reunião de Câmara um voto de louvor ao trabalho 

desenvolvido e resultados alcançados pela Academia de Patinagem do Marco, 

os quais louvou publicamente, fazendo votos de sucesso na representação no 

Campeonato da Europa de Show e Precisão que irá realizar-se no mês de 

maio, em Itália. -------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, começou a sua 

intervenção solicitando a inclusão de um ponto no final da ordem de trabalhos 

para apresentação de um voto de pesar. --------------------------------------------------- 

----- Relativamente às informações prestadas acerca do projeto 

“#sucessoescolar” e PIICIE, e partilhando um pouco da sua experiência 

pessoal, destacou o papel fundamental daquela que classificou como sendo a 

escola do associativismo para o seu desenvolvimento e percurso que o 

levaram a exercer as funções públicas que atualmente exerce. Tendo o 

associativismo estudantil, em décadas anteriores, sido um espaço para 

participação cívica e reflexão na vida em comunidade e integração numa 

sociedade, acolheu com agrado a ideia de se continuar a promover o 

associativismo estudantil como instrumento de combate ao insucesso escolar. 

Frisou, no entanto, a importância de o associativismo estudantil adquirir maior 

escala e dimensão, apontando como exemplo negativo o facto de as 

Associações de Estudantes aparentemente serem constituídas meramente 

para organizar uma festa de finalistas. ------------------------------------------------------  
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----- Sobre a temática da transferência de competências para os Municípios e 

entidades intermunicipais, começou por agradecer a iniciativa da Presidente da 

Câmara Municipal, ao realizar duas reuniões que incidiram sobre a 

transferência de competências na área da saúde e da educação, com as 

entidades com responsabilidades diretas nestas matérias, as quais foram 

amplamente participadas e profícuas. No entanto, sendo este um tema sensível 

e extremamente importante, e atendendo à escassa informação que vai sendo 

disponibilizada sobre o mesmo, sugeriu que o debate seja alargado ao público, 

com o agendamento de uma ou duas sessões de esclarecimento, em datas e 

locais a ponderar, de modo a que a população seja convidada a expressar a 

sua opinião sobre o assunto, podendo estas sessões eventualmente ser 

utilizadas para também fornecer informações mais detalhadas sobre todo o 

processo. Lembrando que as competências serão transferidas definitivamente 

para os Municípios o mais tardar em 2021, vincou os benefícios de o quanto 

antes envolver a população neste debate. -------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, na sequência desta intervenção, informou que o 

Governo fez sair nesta mesma data uma nota prorrogando o prazo para 

pronúncia dos Municípios sobre a transferência de competências na área da 

educação, até junho de 2019. -----------------------------------------------------------------

----- Agradeceu as referências positivas acerca do Programa PIICIE e das 

medidas implementadas, naquelas que foram consideradas pelos técnicos as 

áreas de ação prioritárias. ----------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Vereador António Dias, no uso da palavra, associou-se desde já 
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ao voto de louvor pelo sucesso desportivo da Academia de Patinagem do 

Marco, reconhecendo-se o esforço e dedicação desta associação, que muito 

orgulha o Concelho de Marco de Canaveses. ---------------------------------------------

----- Felicitou igualmente a Presidente da Câmara Municipal pelas reuniões de 

trabalho sobre a temática da transferência de competências para os 

Municípios, as quais se revelaram bastante produtivas. --------------------------------

----- Em seguida, e tendo sido interpelado por vários encarregados de 

educação sobre o tema, indagou acerca da evolução das obras na Escola EB 

2/3 do Marco, as quais aparentemente se encontram paradas. ----------------------

----- Solicitou também informações acerca do processo de criação da imagem 

de marca distintiva do Concelho de Marco de Canaveses. ----------------------------

----- Por fim, antecipando a realização de mais uma edição da Feira do Livro no 

Marco de Canaveses, deixou uma proposta para análise do Executivo, no 

sentido de promover junto dos Agrupamentos e da comunidade escolar a 

criação de um conto original a ser apresentado na Feira do Livro, prevendo-se 

que pudesse ser esta uma forma de dinamizar esta iniciativa, com um maior 

envolvimento de toda a comunidade, promovendo-se em simultâneo bons 

hábitos de leitura e escrita criativa. -----------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Teixeira, no uso da palavra, considerou de 

extrema importância o simulacro a ser realizado nas águas do Rio Douro, tendo 

pleno conhecimento dos constrangimentos que poderão existir, do tempo em 

que presidiu o Conselho de Navegabilidade do Douro. ---------------------------------

----- Na sequência da queda da Ponte de Entre-os-Rios, que motivou vários 
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estudos sobre a extração de areias do leito do rio, chamou a atenção para o 

alerta dado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, relativo à 

necessidade de proceder à extração de duzentos mil metros cúbicos de areia 

em toda a extensão do Douro navegável, a qual poderia ser utilizada para 

reposição nas praias fluviais ou alienada para as Autarquias adjacentes. Vincou 

que a adoção de tais medidas, de acordo com as recomendações técnicas, 

deverá efetuar-se antes que venha a acontecer nova tragédia, sob pena de se 

hipotecar por completo o potencial turístico do Rio Douro. ----------------------------

----- Face ao exposto, lançou o repto para que a Presidente da Câmara 

Municipal possa diligenciar junto das entidades que vão coordenar o referido 

simulacro a realização de alguns testes nas zonas do rio que poderão 

apresentar maiores perigos para a navegabilidade, nomeadamente na zona 

das Pedras de Linhares (entre Castelo de Paiva e Penafiel), na curva que o rio 

faz na Lomba (Gondomar) e junto à Foz do Sousa. -------------------------------------

----- Registou ainda que até à data não foi realizado nenhum levantamento 

hidrográfico do Rio Douro. ----------------------------------------------------------------------

----- Frisou também que o potencial turístico do Rio Douro ainda não foi 

totalmente explorado, apesar de se registar um contínuo aumento no número 

de pessoas que navegam anualmente nas suas águas, da nascente até à foz, 

superior a seiscentas mil. -----------------------------------------------------------------------

----- Falando em seguida sobre os regulamentos dos Conselhos Municipais de 

Segurança, explicou que embora as Assembleias Municipais tenham liberdade 

para aprovar determinadas alíneas adaptadas à realidade de cada Concelho, 
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existem artigos da Lei Geral que são obrigatoriamente transversais a todos os 

regulamentos, entre estes o artigo relativo ao quórum necessário para a 

realização das reuniões. Este artigo define que o funcionamento do Conselho 

Municipal de Segurança exige a presença da maioria dos seus membros, ou de 

apenas um terço a partir da primeira hora de reunião. A este propósito, 

expressou a sua preocupação com os horários escolhidos para a realização 

destas reuniões, que provavelmente dificultarão que este quórum para 

funcionamento do organismo seja atingido. Adicionalmente, apelou a que a 

Presidente da Câmara Municipal exerça pressão junto do Poder Central para 

que o artigo da Lei possa ser eventualmente alterado, de modo a agilizar os 

procedimentos deste importante organismo da Autarquia. -----------------------------

----- A Senhora Presidente, começando por responder ao Vereador António 

Dias em relação à imagem de marca do Concelho de Marco de Canaveses, 

explicou que a sua apresentação formal estava originalmente prevista para o 

dia 23 de março, tendo o Executivo optado pelo seu adiamento na sequência 

da comunicação da Comissão Nacional de Eleições, para que este ato público 

não fosse confundido com qualquer espécie de propaganda política. --------------

----- Sobre a sugestão referente à Feira do Livro, que se realizará na primeira 

semana de junho, informou que no Dia do Concelho (31 de março) será 

formalmente apresentado o vencedor do novo Prémio Literário “Adriano José 

de Carvalho e Melo”, criado exatamente com o objetivo de promover a escrita 

criativa e os bons hábitos de leitura no Concelho. ---------------------------------------

------ Acrescentou que o programa da Feira do Livro está a ser ultimado, o qual 
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será remetido aos Vereadores quando concluído. ---------------------------------------

------ Em relação à intervenção do Vereador Paulo Teixeira, e no que respeita 

ao simulacro a realizar, indicou que a informação veiculada pelo Vereador será 

reencaminhada para o Departamento de Proteção Civil, para que estas 

temáticas possam ser abordadas nas reuniões preparatórias com o Capitão do 

Porto do Douro e Capitão-de-mar-e-guerra, José da Cruz Martins. -----------------

----- Quanto ao simulacro em si, explicou que este tem uma componente 

formativa para a qual será também convidada a Corporação de Bombeiros de 

Entre-os-Rios. Estando em curso as obras de eletrificação da Linha do Douro 

no troço entre Caíde e o Marco de Canaveses, deu conhecimento de que foram 

encetados contatos com a Infraestruturas de Portugal para que seja também 

promovida uma ação formativa acerca dos mecanismos e procedimentos para 

intervenção nos comboios eletrificados, em caso de emergência. -------------------

----- Acrescentou que esta proposta foi prontamente acolhida pela 

Infraestruturas de Portugal, que inclusivamente já articulou com os Municípios 

de Penafiel e Lousada a realização de uma ação de formação e simulacro. -----

----- A propósito deste tema, anunciou que embora a linha eletrificada entre em 

funcionamento no dia 1 de abril, os comboios apenas estarão em circulação 

mais tarde, visto ser necessário um período de cerca de trinta dias para 

proceder à certificação da linha e dos seus componentes por uma entidade 

autónoma. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao funcionamento do Conselho Municipal de Segurança, explicou 

que os assuntos mais pertinentes, no que concerne às competências que estão 
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a ser transferidas para os Municípios, passarão a ser discutidos no Conselho 

Municipal Restrito, pelo que a questão do quórum não se colocará. Não deixou 

de frisar, porém, que embora seja sempre difícil conseguir que todas as 

entidades estejam presentes nas reuniões deste órgão, tem-se registado uma 

participação muito significativa e ativa nestas mesmas reuniões. --------------------

----- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, em complemento, 

declarou que para a execução das obras na Escola EB 2/3 do Marco, aguarda-

se ainda o respetivo visto do Tribunal de Contas, sendo que, no entretanto, a 

Câmara Municipal interveio na questão da deslocalização da portaria. ------------

------ Mais informou que visto que o cadastro do edifício não se encontrava 

atualizado, tornou-se necessário proceder a algumas alterações ao projeto 

inicial, referente à construção de novas infraestruturas, cuja execução foi 

orçamentada em vinte e nove mil, seiscentos e trinta e três euros (29.633€), 

mediante o lançamento de novo procedimento concursal. -----------------------------

----- Garantiu que as obras arrancarão assim que seja rececionado o visto do 

Tribunal de Contas, prevendo-se pelo menos mais um mês de espera. -----------

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

este período, passando para a ordem de trabalhos. ------------------------------------- 

-----------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------- 

1. Aprovação da Ata da Reunião da Câmara Municipal do dia 11 de março de 

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

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

2. Balancete de Tesouraria do dia 22 de março de 2019. Foi apreciado o 
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Balancete de Tesouraria de 25/01/2019, onde se constatou que havia um saldo 

de 13.770.296,15€ (treze milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e 

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

1.533.768,57€ (um milhão, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta 

e oito euros, e cinquenta e sete cêntimos) de Operações não Orçamentais. ----- 

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

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

Associação Cultural, Artística e Desportiva de Vila Boa de Quires – Apoio 

Financeiro; minuta do protocolo (Doc.03). Presente à reunião minuta do 

protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Associação Cultural, Artística e Desportiva de Vila Boa de 

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

20.03.2019”. Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo 

de colaboração nos termos apresentados, a estabelecer entre o Município 

do Marco de Canaveses e a Associação Cultural, Artística e Desportiva de 

Vila Boa de Quires, para a comparticipação financeira no valor de 

21.000,00€ (vinte e um mil euros) para a o cumprimento do Plano de 

Atividades apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar no respetivo Contrato-Programa. -------------------------------------- 

4. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e o 

CNE – Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1173 – Fornos; minuta do 

protocolo de colaboração (Doc.04). Presente à reunião minuta do protocolo de 
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colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o CNE 

– Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1173 – Fornos. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 20.03.2019”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração nos termos apresentados, a estabelecer entre o Município do 

Marco de Canaveses e o CNE – Corpo Nacional de Escutas – 

Agrupamento 1173 –Fornos, com vista à utilização do Pavilhão 

Desportivo da EB 2/3 do Marco de Canaveses, exclusivamente para a 

realização da Mega Aula de Zumba no dia 5 de abril, das 19h00 às 23h00. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

legal para outorgar no respetivo Contrato. --------------------------------------------- 

5. Contrato de Cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Junta de Freguesia de Santo Isidoro e Livração; minuta do contrato de 

cooperação (Doc. 05). Presente à reunião minuta do contrato de cooperação a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia 

de Santo Isidoro e Livração. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 20.03.2019”. ----------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato de Cooperação 

nos termos apresentados, a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e Junta de Freguesia de Santo Isidoro e Livração, para a 

comparticipação financeira no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para a 

realização das Festas em Honra de Santo Isidoro, nos termos 

apresentados. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 
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seu substituto legal para outorgar no respetivo Contrato de Cooperação. - 

6. Contrato de Cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Junta de Freguesia de Banho e Carvalhosa; minuta do contrato de cooperação 

(Doc. 06). Presente à reunião minuta do contrato de cooperação a estabelecer 

entre o Município do Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Banho e 

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

20.03.2019”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato de cooperação 

nos termos apresentados, a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Junta de Freguesia de Banho e Carvalhosa, para a 

comparticipação pecuniária no valor de 4.500,00€ (quatro mil e 

quinhentos euros) para  a realização de obras no Fontanário de Eirô, 

dotando-o de água tratada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

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

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

Marco de Canaveses e a Associação Recreativa de Tuías; minuta do contrato-

programa (Doc. 07). Presente à reunião minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e Associação Recreativa de Tuías. Pela Sra. Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara 20.03.2019”. -------------------------------------------

-Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa, a 

estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a 

Associação Recreativa de Tuías, para a comparticipação financeira de 
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21.709,60€ (vinte e um mil, setecentos e nove euros, e sessenta cêntimos) 

para a execução do  programa de desenvolvimento desportivo 

apresentado na cláusula segunda  do presente contrato. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

8. Proposta de Adesão ao Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses; Proposta e protocolo (Doc. 08). Presente à reunião proposta de 

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

Câmara. 20.03.2019”. ----------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, para adesão do Município do Marco de Canaveses ao 

Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género e a Associação Nacional de Municípios Portugueses.  

9. Proposta de Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a Cidadania e 

a Igualdade de Género e o Município do Marco de Canaveses no âmbito da 

Estratégia Nacional para Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030; 

Proposta e protocolo (Doc. 09). Presente à reunião proposta e minuta do 

Protocolo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara. 20.03.2019”. ------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, bem como a minuta do Protocolo de Cooperação entre a 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e o Município do 
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Marco de Canaveses no âmbito da Estratégia Nacional para Igualdade e a 

Não Discriminação 2018-2030. Mais foi deliberado dar poderes à Sra. 

Presidente para assinar o respetivo protocolo. --------------------------------------- 

10. Escritura de Constituição de Servidão – José António Vieira Couto / 

Município do Marco de Canaveses; informação (Doc. 10). Presente à reunião 

informação da Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização mencionada. Pela 

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

20.03.2019”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados, bem como aceitar a celebração da escritura de 

constituição de servidão a favor do Município do Marco de Canaveses. 

Mais foi deliberado dar poderes à Sra. Presidente para assinar a respetiva 

escritura.  

 

11. Escritura de Constituição de Servidão – Manuel Pinto Vieira de 

Vasconcelos / Município do Marco de Canaveses; informação (Doc. 11). 

Presente à reunião informação da Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização 

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

À Câmara. 20.03.2019”. -------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados, bem como aceitar a celebração da escritura de 

constituição de servidão a favor do Município do Marco de Canaveses. 

Mais foi deliberado dar poderes à Sra. Presidente para assinar a respetiva 

escritura. 
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12. Escritura de Constituição de Servidão – António Serafim Pinto de 

Vasconcelos / Município do Marco de Canaveses; informação (Doc. 12). 

Presente à reunião informação da Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização 

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

À Câmara. 20.03.2019”. -------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados, bem como aceitar a celebração da escritura de 

constituição de servidão a favor do Município do Marco de Canaveses. 

Mais foi deliberado dar poderes à Sra. Presidente para assinar a respetiva 

escritura. 

13. Escritura de Constituição de Servidão – Maria da Glória de Freitas 

Moreira e Joaquim Moreira de Sousa / Município do Marco de Canaveses; 

Informação (Doc. 13). Presente à reunião informação da Divisão de Assuntos 

Jurídicos e Fiscalização mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “Concordo. À Câmara. 20.03.2019”. ------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados, bem como aceitar a celebração da escritura de 

constituição de servidão a favor do Município do Marco de Canaveses. 

Mais foi deliberado dar poderes à Sra. Presidente para assinar a respetiva 

escritura. 

14. Proposta da Transferência de Competências para os Municípios nos 

domínios da Proteção e Saúde Animal e Cultura; Proposta (Doc. 14). Presente 

à reunião proposta referente à transferência de competências mencionadas. 
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Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 

20.03.2019”. Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, não aceitando a transferência das novas competências 

para a autarquia local identificadas no considerando n.º 6, alínea a), 

Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, e aceitando o referenciado no 

considerando n.º 6, alínea b), Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, da 

referida proposta. Foi igualmente deliberado por unanimidade submeter à 

Assembleia Municipal para ratificação o ato de não aceitação. ----------------- 

15. Proposta da Ratificação do Ato de Pronúncia sobre os Projetos de 

Mapas Relativos à Concretização da Transferência de Competências no 

Domínio da Saúde; proposta (Doc. 15). Presente à reunião proposta referente 

ao ato de pronuncia mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 20.03.2019”. ---------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação do Ato de emissão de 

parecer desfavorável praticado pela Presidente da Câmara, no uso das 

competências previstas no n.º 3, do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, ao teor dos Projetos de Mapas Relativos à 

Concretização da Transferência de Competências no Domínio da Saúde. – 

16. Voto de Pesar. Presente o voto de pesar mencionado (Doc. 16). -----------

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de pesar pelo falecimento de 

Bento de Fátima Marinho, ex-Autarca desta Câmara Municipal, assinalado 

com um minuto de silêncio, bem como apresentar à família as sentidas 

condolências. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO--------------------------------

----- No final do período da ordem do dia, a Senhora Presidente deu a palavra 

aos munícipes presentes que desejassem intervir. --------------------------------------

----- O Munícipe Olímpio Almeida, no uso da palavra, assinalando que a partir 

do corrente ano se tornou obrigatória a apresentação da declaração de IRS em 

formato eletrónico, questionou quais as medidas que eventualmente serão 

colocadas em prática pela Câmara Municipal ou pelas Juntas de Freguesia 

para auxiliar neste processo os cidadãos que não possuem conhecimentos ou 

equipamentos para o efeito. --------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, explicou que o protocolo firmado com 

a Autoridade Tributária não contempla as questões relacionadas com a entrega 

da declaração de IRS, e acrescentou ter algumas reservas de que tal seja 

possível, atendendo à legislação para proteção de dados pessoais. No entanto, 

predispôs-se de suscitar esta questão perante a Autoridade Tributária, para 

esclarecimento, visando um eventual protocolo a celebrar com as Juntas de 

Freguesia para prestação deste serviço aos cidadãos. ---------------------------------

----- O Munícipe António Branco, no uso da palavra, começou por assinalar ter 

sido retirado do Cemitério Municipal o quadro com o respetivo horário de 

funcionamento, facto que já tem gerado alguns constrangimentos. A título de 

exemplo, mencionou que no dia 17 de março o cemitério foi aberto depois da 

hora normal, sendo que algumas pessoas, por desconhecimento, terão mesmo 

galgado os muros. --------------------------------------------------------------------------------

------ Em seguida, questionou quantas Freguesias no Concelho ainda não 
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possuem água e saneamento, e se existe uma estimativa de quantos 

munícipes pagam efetivamente a taxa dos resíduos sólidos. -------------------------

----- Em relação aos candeeiros situados junto ao Estádio Municipal, e que na 

sua maioria continuam com as lâmpadas apagadas, perguntou se já foi 

possível aferir se a responsabilidade pela sua manutenção será da Câmara 

Municipal ou da EDP. ----------------------------------------------------------------------------

----- Chamou uma vez mais a atenção para a Rua Doutor Manuel Vasconcelos, 

cujo passeio se encontra por concluir, uma vez que subsistem dúvidas sobre a 

propriedade de uma extensão de terreno com cerca de sessenta metros. --------

----- Indagou acerca do número de projetos que até ao momento já foram 

candidatados ao Orçamento Participativo Jovem de 2019. ----------------------------

----- Por fim, alertou para o estado em que se encontra o Bairro do Carrapatelo, 

com uma verdadeira lixeira a céu aberto, passível de se transformar num 

veículo para ignição e propagação de incêndios. Sendo aparentemente da 

responsabilidade da Câmara Municipal a gestão daquele espaço, por protocolo 

firmado com a EDP, questionou que medidas serão implementadas para 

corrigir a situação. ---------------------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, esclareceu que de acordo com o 

protocolo estabelecido com a EDP, a Câmara Municipal de Marco de 

Canaveses apenas é responsável pela gestão da estrada, continuando a 

limpeza do espaço do Carrapatelo a ser da responsabilidade da EDP. Garantiu, 

no entanto, que a Câmara Municipal irá notificar a EDP nesse sentido. -----------

----- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, em complemento, 
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começou por explicar que aos sábados, mantendo-se o horário de 

funcionamento do Cemitério Municipal, é da responsabilidade da Polícia 

Municipal a sua abertura, pelo que o atraso verificado no dia 17 de março ficou 

a dever-se a uma ocorrência que mobilizou os efetivos da Polícia Municipal. ----

----- Respondendo à questão suscitada pelo munícipe, declarou que 

infelizmente ainda existem algumas Freguesias no Concelho de Marco de 

Canaveses com muito poucas ou nenhumas infraestruturas de abastecimento 

de água e saneamento, sendo esta uma das principais prioridades de 

intervenção da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------

----- Sendo ainda elevado o número de munícipes que não pagam a taxa dos 

resíduos sólidos, informou que tem sido realizado um trabalho em articulação 

com as Juntas de Freguesia para procurar sensibilizar os munícipes para a 

necessidade de procederem ao pagamento, e acrescentou que a entidade 

reguladora (ERSAR) já emitiu um alerta apontando o diferencial entre o valor 

arrecadado desta taxa e o valor efetivamente despendido pela Câmara 

Municipal com este serviço. --------------------------------------------------------------------

----- Registou a questão referente às luminárias junto ao Complexo do Estádio 

Municipal, a qual será devidamente analisada. -------------------------------------------

------ Apelando à consciência cívica dos munícipes, alertou que o Bairro do 

Carrapatelo não é o único local no Concelho onde têm vindo a ser depositados 

resíduos da construção civil e afins. Verificando-se que o lixo não raro continua 

a ser indevidamente depositado ou simplesmente atirado para o chão, fez notar 

que o Concelho de Marco de Canaveses é servido por um número significativo 
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de ecopontos e contentores, estrategicamente localizados para conveniência 

dos munícipes. Informou que estão a ser preparadas algumas campanhas de 

sensibilização dirigidas em especial aos mais jovens, focalizando esta 

problemática. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, relativamente ao passeio na Rua Doutor Manuel Vasconcelos, 

reiterou que a situação não está esquecida, estando a ser devidamente 

analisadas as questões relacionadas com a propriedade da faixa de terreno em 

causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Couto, em complemento, informou terem sido 

candidatados dois projetos ao Orçamento Participativo Jovem, existindo, 

porém, a expetativa natural de que até ao final do prazo limite possam ser 

submetidas mais propostas. -------------------------------------------------------------------- 

------------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA--------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezassete 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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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


