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

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

------------------MARCO DE CANAVESES DE 27 DE MAIO DE 2019----------------- 

----- Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 Técnica da Secção de Administração 

Geral, como secretário da presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses. Quando eram dezassete 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 fornecer algumas 

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

------ Começou por informar que no dia 14 de maio, a Câmara Municipal de 

Marco de Canaveses esteve representada e participou de uma reunião, em 

Mafómedes (Baião), com os Municípios envolvidos no processo de criação do 

denominado Geoparque Marão Alvão, estando prevista a assinatura de um 

protocolo de colaboração entre estes. A pertinência da constituição deste 

Geoparque está alicerçada no interesse geológico destas duas cadeias 
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montanhosas e nas águas termais situadas ao longo da falha geológica que ali 

se encontra, pelo que se registou o interesse de incluir a Serra da Aboboreira e 

as Caldas de Canaveses no projeto do futuro Geoparque. Em breve, será 

formalizado um memorando de entendimento entre os vários Municípios, com 

vista à constituição desta parceria, cujo modelo organizativo e minuta de 

protocolo já foram discutidos na reunião mencionada, e que contará com a 

participação ativa das Universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro, do Porto e 

do Minho. -------- 

----- No dia 15 de maio foram realizadas reuniões da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta, do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social e do 

seu Plenário. -----------------------------------------------------------------------------------------

---- No dia 16 de maio reuniu o Conselho Diretivo e a Assembleia Intermunicipal 

da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, seguindo-se uma reunião de 

trabalho sobre a estratégia local de habitação, com as entidades que, à partida, 

serão convidadas para colaborar com a Câmara Municipal neste projeto, com 

candidatura aprovada ao IHRU. -----------------------------------------------------------------

--- Mais tarde nesse mesmo dia 16 de maio, teve lugar uma reunião com todos 

os proprietários de bares do centro da cidade, com a GNR e outras entidades 

adstritas à Proteção Civil, com o objetivo de melhorar a questão da segurança e 

minimizar o ruído que se faz sentir principalmente aos fins de semana. ----------- 

----- Para o dia 17 de maio foi programada uma reunião de trabalho com o 

Secretário de Estado da Energia, Dr. João Galamba, tendo a Câmara Municipal 

formalizado um pedido de agendamento de uma visita às pedreiras do Marco de 
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Canaveses para tratamento de assuntos de interesse municipal, como a criação 

de um reservatório de inertes e de lamas. De acordo com a disponibilidade do 

Secretário de Estado, ficou marcada uma visita oficial às pedreiras de 

Alpendorada para o dia 11 de julho. -----------------------------------------------------------

---- No dia 18 de maio decorreu uma ação de formação e informação dirigida aos 

agentes da Proteção Civil do Município de Marco de Canaveses, no Auditório 

Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Também no dia 18, o Executivo fez-se representar no Desfile Solidário da 

CERCIMARCO, no Pavilhão Bernardino Coutinho. ----------------------------------------

--- No dia 19 de maio, de registar a participação no almoço de convívio do 7.º 

Festival de Percursos Pedestres, promovido pela Associação dos Amigos do Rio 

Ovelha, e na procissão em honra de Santa Eulália em Ariz, Freguesia de Bem 

Viver. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No dia 20 de maio realizou-se uma reunião extraordinária da Comunidade 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa, e à noite ocorreu a apresentação pública da 

Baja TT – Rota do Douro Verde. ----------------------------------------------------------------

--- No dia 21 de maio, o Executivo marcou presença na cerimónia de 

inauguração da Biblioteca da Universidade Sénior. ---------------------------------------

---- No mesmo dia foi efetuada uma visita técnica à Capela de São Pedro e São 

Paulo, com a Rota do Românico e o Padre Coutinho. Explicou ser objetivo da 

Câmara Municipal, junto da Rota do Românico, encetar os procedimentos para 

classificação de património desta Capela. ---------------------------------------------------

---- Ainda no dia 21 de maio, teve lugar uma reunião com os encarregados de 
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educação, os professores que integram o corpo docente da Escola EB1 de 

Sobretâmega e a Junta de Freguesia de Sobretâmega, que visou o conjunto de 

intervenções que a Câmara Municipal pretende realizar neste estabelecimento 

escolar na próxima interrupção letiva e que incluirão a substituição da cobertura 

de amianto, um revestimento exterior em capoto, substituição da caixilharia e do 

sistema de iluminação por tecnologia LED, bem como algumas pinturas, 

tratamento de madeiras e reabilitação das casas de banho, intervenções a 

realizar por administração direta. ---------------------------------------------------------------

---- Ainda sobre esta temática, aproveitou para informar que além da Escola EB1 

de Sobretâmega, estão atualmente em curso intervenções nos telhados dos 

Jardins de Infância de Ramalhais e de Eiró, bem como as diligências técnicas 

com vista à instalação de uma cozinha na Escola EB1 do Marco, com um valor 

estimado de catorze mil e quinhentos euros (14.500€). Estão também previstas 

pequenas intervenções de manutenção na EB1 da Carreira (Avessadas), e três 

grandes empreitadas a realizar na interrupção letiva do verão, a saber, na EB1 

da Barroca (220.000€), na EB1 da Esperança (175.000€), e na já mencionada 

EB1 de Sobretâmega (150.000€). Também serão levadas a cabo diligências 

para avaliação das reais necessidades de intervenção em outras escolas do 

Concelho, nomeadamente na EB1 da Igreja (Vila Boa de Quires), EB1 da Freita 

(Marco), e EB1 do Torrão (Alpendorada, Várzea e Torrão). -----------------------------

--- No dia 22 de maio, a Câmara Municipal de Marco de Canaveses associou-se 

ao Jardim de Infância da Quinta do Casal na cerimónia de celebração do Dia 

Internacional da Biodiversidade, nos Paços do Concelho. ----------------------------- 
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----- À tarde decorreu a cerimónia de entrega de prémios aos alunos vencedores 

do passatempo da Mostra da Qualificação. ------------------------------------------------ 

----- No dia 23 de maio realizou-se uma reunião de preparação das Marchas 

Populares de 2019. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- No dia 24 de maio teve lugar uma reunião de trabalho com todos os 

Presidentes das Juntas de Freguesia, que incidiu sobre a questão da 

descentralização de competências para as Freguesias. Indicou ter sido uma 

reunião bastante produtiva, tendo sido alcançado um amplo consenso sobre 

estas matérias. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O dia 25 de maio foi preenchido com a participação no passeio anual dos 

funcionários da Câmara Municipal, participação na cerimónia de inauguração 

das obras de requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo de Várzea do Douro, 

presença nos jogos das meias finais da Final Four da Taça de Portugal de 

andebol feminino, disputados no Pavilhão Gimnodesportivo de Várzea do Douro, 

e presença no 9.º Certame Nacional de Tunas Académicas, em Constance. ----- 

----- No dia 26 de maio, o Pavilhão Gimnodesportivo de Várzea do Douro 

recebeu a final da Final Four da Taça de Portugal de andebol feminino. ------------

---------- 

----- Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos Senhores 

Vereadores que desejassem intervir neste período. ---------------------------------------

--- A Senhora Vereadora Alexandra Rabaçal, no uso da palavra, revelou ter 

tomado recentemente conhecimento de um peditório realizado por iniciativa da 

Cruz Vermelha em Alpendorada, na sequência da calamidade que se abateu 
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sobre Moçambique, tendo sido recolhido aproximadamente uma tonelada de 

material, entre géneros alimentícios e vestuário. No entanto, este material 

continua armazenado pela Cruz Vermelha de Alpendorada, não tendo até ao 

momento sido encaminhado, havendo o perigo de parte dos alimentos 

perecerem. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Face ao exposto, questionou se a Câmara Municipal de Marco de 

Canaveses, no âmbito da sua rede social, teve conhecimento deste peditório, a 

caso se mostrem verídicos os factos relatados, se eventualmente o Município 

pode de alguma forma ser interveniente, facilitando uma solução para o 

encaminhamento destes materiais, por forma a que este gesto generoso e 

solidário possa efetivamente ter a finalidade para o qual foi efetuado. ------------- 

------ O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, questionou se, conforme 

tem vindo a ser habitual, este ano também se irá realizar o Encontro Municipal 

no âmbito do Projeto Eco-Escolas, que usualmente decorre por ocasião da 

comemoração do Dia Mundial do Ambiente. ------------------------------------------------

---- Associando-se à intervenção da Vereadora Alexandra Rabaçal, sobre 

assunto do qual não tinha conhecimento prévio, questionou se eventualmente o 

Município poderá colaborar no processo de envio dos materiais recolhidos para 

Moçambique. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

começou por informar que o Conselho Local de Ação Social não teve qualquer 

conhecimento da ação encetada pela Cruz Vermelha de Alpendorada, sendo 

que a única ação de solidariedade e de apoio a Moçambique à qual a Câmara 
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Municipal de Marco de Canaveses se associou foi concertada com os CTT, a 

qual foi devidamente discutida e avaliada em sede de rede social e trazida a 

conhecimento em Reunião de Câmara. Consequentemente, e enquanto 

representante do órgão Câmara Municipal, não poderá atestar se os factos que 

chegaram ao conhecimento da Vereadora Alexandra Rabaçal são efetivamente 

verídicos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Além disso, indicou que a Câmara Municipal de Marco de Canaveses 

também evidenciou total abertura e disponibilidade para se associar a uma ação 

concertada entre o Rotary Club do Marco e um casal moçambicano que se 

encontra a prestar ajuda no terreno, tendo solicitado o apoio da Câmara 

Municipal, através da rede social, e de diversas outras entidades do Concelho.  

------ Relativamente à questão colocada pelo Vereador José Mota, começou por 

mencionar que o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) será assinalado no 

Marco de Canaveses com um conjunto de ações que estão a ser articuladas 

com o Pelouro do Ambiente e com a FCC, e que incluirão duas sessões de 

teatro de palhaços, com forte cariz ambiental, em dois locais a definir pela 

Câmara Municipal, tendo sido propostos pelos serviços o Jardim de Infância dos 

Murteirados e o Jardim de Infância da Quinta do Casal. Também decorrerá uma 

ação de sensibilização de rua, articulada com a Resinorte, na tarde de 5 de 

junho, que incidirá em particular sobre os comerciantes do centro da cidade, 

procurando sensibilizá-los para a correta separação de resíduos e inclusão no 

circuito porta a porta da Resinorte. Também neste dia serão inaugurados os 

equipamentos ecopontas (para recolha de pontas de cigarros) e papa chicletes 
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que a Câmara Municipal adquiriu e que serão instalados no Largo Sacadura 

Cabral, na Praça da Cidade, no varandim do Jardim Municipal e na Alameda 

Miranda da Rocha, junto ao parque infantil. Os MUPI’s da cidade também serão 

utilizados para reforçar esta campanha de sensibilização junto da população. --- 

------ Em relação à questão concreta suscitada pelo Vereador, explicou que após 

a realização, em 2018, do Encontro Municipal no âmbito do Projeto Eco-Escolas, 

os serviços municipais procederam a uma avaliação desta iniciativa, tendo 

chegado à conclusão de que os recursos humanos, logísticos e financeiros 

despendidos não teriam o devido retorno pelo reduzido período de tempo útil em 

que decorre esta atividade, que assim acaba por ter pouco proveito em termos 

práticos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Decorrente desta avaliação, o Executivo decidiu não realizar o Encontro 

Municipal no âmbito do Projeto Eco-Escolas, em 2019, apostando 

alternativamente em outras iniciativas diferenciadoras, não obstante continuar a 

prestar todo o apoio e a trabalhar de perto com os estabelecimentos de ensino 

incumbidos de implementar o Projeto Eco-Escolas. ------------------------------------- 

----- 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 de Câmara Municipal do dia 13 de maio de 

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

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

-------------- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, solicitou que no 
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Ponto n.º 24 da ata em apreço fossem aditadas as considerações por si 

efetuadas em relação à abertura de procedimentos concursais, tendo nessa 

mesma reunião referido que, no seu entendimento, e embora tenha votado 

favoravelmente o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal, consciente da 

necessidade de reforçar os recursos humanos em determinadas áreas, seria 

algo excessivo lançar todos estes procedimentos concursais simultaneamente, 

atendendo que também se encontram em curso os processos para integração 

dos colaboradores com vínculo precários, além de outros processos de 

mobilidade. -------------------------- 

2. Balancete de Tesouraria do dia 24 de maio de 2019. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 24/05/2019, onde se constatou que havia um saldo 

de 12.400.131,81€ (doze milhões, quatrocentos mil, cento e trinta e um euros, e 

oitenta e um cêntimos) de Operações Orçamentais, e 1.553.119,37€ (um milhão, 

quinhentos e cinquenta e três mil, cento e dezanove euros, e trinta e sete 

cêntimos) de Operações não Orçamentais. ------------------------------------------------ 

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

3. Contrato-Programa entre o Município de Marco de Canaveses e Associação 

Cultural e Desportiva de Avessadas; minuta do contrato-programa (Doc. 03). 

Presente à reunião minuta do contrato-programa a estabelecer entre o Município 

do Marco de Canaveses e a Associação Cultural e Desportiva de Avessadas. 

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

22/05/2019”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação 

Cultural e Desportiva de Avessadas, para a comparticipação financeira de 

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

de desenvolvimento desportivo, de acordo com a candidatura apresentada. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

4. Proposta de Protocolo de Cooperação entre a Santa da Misericórdia do Marco 

de Canaveses e o Município do Marco de Canaveses no âmbito do projeto 

“Reativa-te”; minuta do protocolo (Doc. 04). Presente à reunião proposta 

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

Câmara. 22/05/2019”. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade  aprovar a proposta nos termos apresentados, 

bem com aprovar a adesão do Município do Marco de Canaveses ao 

Protocolo de Cooperação que se anexa e se dá por transcrito, nos termos 

da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.  Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

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

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

Festada – Cantares e Danças de Santa Maria de Vila Boa do Bispo – Apoio 

Financeiro; minuta do protocolo (Doc. 05). Presente à reunião minuta do 

Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Festada – Cantares e Danças de Santa Maria de Vila Boa do 
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Bispo. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 

22/05/2019”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Festada – 

Cantares e Danças de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, para a 

comparticipação financeira de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) para 

o cumprimento do seu Plano de Atividades, de acordo com a candidatura 

apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

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

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

Associação Norte Cultural – Orquestra do Norte; minuta do protocolo (Doc. 06). 

Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a estabelecer entre o 

Município do Marco de Canaveses e Associação Norte Cultural – Orquestra do 

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

22/05/2019”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação 

Norte Cultural – Orquestra do Norte, para a comparticipação financeira de 

9.750,00 € (nove mil, setecentos e cinquenta euros) para o 

desenvolvimento do projeto musical a ocorrer durante o ano de 2019. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

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

----------------------------- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, 
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manifestando o seu profundo agrado com o protocolo em apreço, não deixou de 

realçar, porém, não ser a primeira vez que o Município de Marco de Canaveses 

estabelece protocolo similar com a Associação Norte Cultural, o que já tinha 

acontecido em mandatos anteriores, e que trouxeram a Orquestra do Norte ao 

Concelho de Marco de Canaveses, não só para realização de concertos, mas 

também para atividades pedagógicas junto das escolas, iniciativa a que se 

chamou Concerto Pedagógico, com o objetivo de sensibilizar os jovens alunos 

para a música erudita e para promover o conhecimento sobre instrumentos 

musicais não tão comuns. ------------------------------------------------------------------------ 

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

ASSCT – Associação dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses; minuta do protocolo (Doc. 07). 

Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a estabelecer entre o 

Município do Marco de Canaveses e ASSCT – Associação dos Serviços Sociais 

e Culturais dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

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

22/05/2019”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e ASSCT – 

Associação dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses, para a comparticipação financeira de 

20.000,00€ (vinte mil euros) para a prossecução dos fins referidos na 

cláusula primeira do presente protocolo. Mais foi deliberado dar poderes à 



                                                                              ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 10 
                                                                                                              REALIZADA EM 27.05.2019 

 

Reunião Pública de Câmara, 27 de maio de 2019 
 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sociedade Portuguesa da Matemática; minuta do protocolo (Doc. 08). Presente 

à reunião minuta do Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município 

do Marco de Canaveses e a Sociedade Portuguesa de Matemática. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 22/05/2019”.  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Sociedade 

Portuguesa de Matemática, para garantir as condições de apoio logístico 

estimado em 391,00€ (trezentos e noventa e um euros), no âmbito do 32.º 

Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

9. Protocolo entre o Município de Marco de Canaveses e a Direção Geral do 

Consumidor; minuta do protocolo (Doc. 09). Presente à reunião minuta do 

Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Direção Geral do Consumidor. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 22/05/2019”. ------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Direção Geral 

do Consumidor, que visa estabelecer a cooperação entre as entidades 

quanto aos meios materiais e técnicos necessários ao funcionamento do 
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CIAC. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

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

10. Proposta de Plano de Transportes Escolares do Município do Marco de 

Canaveses para o Ano Letivo 2019/2020. Presente à reunião proposta da 

Senhora Presidente para a aprovação do Plano de Transportes Escolares do 

Município de Marco de Canaveses para o ano letivo 2019/2020. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 22/05/2019”. ------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Transportes Escolares do 

Município de Marco de Canaveses para o ano letivo 2019/2020. ---------------- 

11. Proposta de Liquidação da Quota Anual Referente aos Anos de 2017, 2018 

e 2019 da Federação do Folclore Português; proposta (Doc. 11). Presente à 

reunião proposta da Senhora Presidente para a liquidação das quotas referentes 

aos anos de 2017 a 2019, à Federação do Folclore Português. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 22/05/2019”. ------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a liquidação das quotas referente aos 

anos de 2017, 2018 e 2019 à Federação do Folclore Português, no valor de 

360,00€ (trezentos e sessenta euros). ---------------------------------------------------- 

12. Proposta de Desvinculação do Município do Marco de Canaveses à 

Federação do Folclore Português (Doc. 12). Presente à reunião proposta da 

Senhora Presidente para a desvinculação do Município do Marco de Canaveses 

como Associado da Federação do Folclore Português. Pela Senhora Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 22/05/2019.” --------------------------- 
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Deliberado por maioria, com três votos contra dos Senhores Vereadores 

José Mota, António Dias e Paulo Teixeira, aprovar a proposta nos termos 

apresentados, desvinculando-se de Associado o Município do Marco de 

Canaveses da Federação do Folclore Português. -------------------------------------

---- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, manifestou o seu 

desacordo com esta proposta, por entender que o valor residual de quota anual 

pago à Federação do Folclore Português – cento e vinte euros (120€) – não 

justifica a desvinculação a esta Federação, uma vez que a associação do 

Município a esta, embora parecendo uma redundância, vem reconhecer a 

importância desta realidade no Concelho de Marco de Canaveses, que 

contabiliza vinte e um grupos de folclore no seu território. Além disso, 

argumentou que a adesão do Município de Marco de Canaveses foi efetuada por 

convite da própria Federação do Folclore Português, sendo à data aprovada por 

unanimidade pelas várias forças políticas, razões que, a aditar ao número de 

grupos de folclore no Concelho, justificam a manutenção deste vínculo a esta 

Federação, a qual garante que os grupos folclóricos a esta associados cumprem 

um rigoroso conjunto de regras, promovendo desta forma a autenticidade e a 

valorização das tradições locais. ----------------------------------------------------------------

--- Face aos considerandos explanados, que consubstanciam declaração de 

voto, indicou que os Vereadores do Partido Social Democrata irão votar contra a 

presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------

--- A Senhora Presidente, em resposta, esclareceu não estar em causa o valor 

da quota anual, mas sim a pertinência desta parceria, que não se traduz em 
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reais benefícios para o Município, limitando-se ao envio da revista oficial da 

Federação do Folclore Português. -------------------------------------------------------------

------------------- Além disso, da sua experiência associativa, explicou que os 

grupos de folclore são autónomos naquilo que é a concretização da sua adesão 

e posterior parceria com a Federação do Folclore Português, não carecendo do 

apoio da Câmara Municipal, que nada acrescenta a este processo. ------------------

---------------- O Senhor Vereador Paulo Teixeira, no uso da palavra, apresentou 

uma declaração de voto, na qual referiu que além de se rever na intervenção do 

Vereador José Mota, entende que a participação do Município numa Federação 

deste género reforça ainda mais a preservação dos valores culturais e tradições 

do Concelho, razões pelas quais votou contra a presente proposta. ---------------- 

13. Proposta – Projeto de Alteração ao Regulamento do Fundo de Emergência 

Social do Município do Marco de Canaveses; Proposta e Regulamento Municipal 

(Doc. 13). Presente à reunião proposta e regulamento do Fundo de Emergência 

Social do Município do Marco de Canaveses, após o mesmo estar em consulta 

pública nos termos do artigo 100.º e 101.º do CPA. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 22/05/2019.” ------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento Municipal do Fundo 

de Emergência Social do Município do Marco de Canaveses, anexo à 

presente proposta e que se dá por transcrito. Mais foi deliberado submeter 

o mesmo para deliberação e decisão da Assembleia Municipal. --------------- 

14. Proposta de Aceitação a título de doação e benefício do inventário do Museu 

Municipal Cármen Miranda (Doc. 14). Presente à reunião proposta para a 
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aceitação de uma doação para o Museu Municipal Cármen Miranda. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 22/05/2019”.  

Deliberado por unanimidade aprovar a aceitação a titulo de doação e 

benefício do inventário do Museu Cármen Miranda, nos termos do 

estipulado na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, o material descrito na proposta anexa e que se dá por 

transcrita, doado por Igor Lopes, jornalista brasileiro de visita a Marco de 

Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Declaração de Interesse Municipal – Ecocentro; informação (Doc. 15). 

Presente à reunião informação do Chefe de Divisão do Planeamento e Gestão 

Urbanística, referente ao pedido de declaração de Interesse Público Municipal 

para Ecocentro, da Resinorte – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 

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

22/05/2019”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de declaração de Interesse 

Público Municipal, pela Resinorte – Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos, S.A., para construção de um Ecocentro em terreno cedido para o 

efeito. Mais se delibera submeter à Assembleia Municipal. ---------------------- 

16. Declaração de Interesse Municipal – Palácio de Canaveses. Presente à 

reunião informação da Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização referente à 

classificação de imóvel com interesse municipal – Palácio de Canaveses, S.A. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 22/05/2019”. 
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Deliberado por unanimidade aprovar a classificação do prédio urbano, 

composto por hotel, balneários, suas dependências e cozinha, sito no 

lugar das Caldas de Canaveses, da Freguesia de Sobretâmega, como bem 

imóvel de interesse municipal, nos termos previstos no n.º 6 do art.º 15.º da 

Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro. Mais se delibera submeter à 

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

17. Voto de Louvor (Doc. 17). Presente à reunião proposta de Voto de Louvor 

aos atletas do Marco de Canaveses que integram a seleção campeã mundial de 

Viet-Vo-Dao. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor aos atletas João 

Neves Borges, Diogo Magalhães, Rodrigo Lopes e Maria João Matos, que 

integraram a seleção de Viet-Vo-Dao Portugal, equipa que se sagrou 

Campeã Mundial de Artes Marciais disputado nas Caldas na Rainha, bem 

como felicitar a coletividade e o seu treinador, Mestre José Luís Loureiro, 

dignificando e prestigiando o Município do Marco de Canaveses. ------------- 

--------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------

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

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

A Munícipe Maria de Fátima Soares, no uso da palavra, explicou que quando foi 

efetuado o alargamento da Avenida Jorge Nuno Pinto da Costa, onde reside, já 

no decurso do mandato do Presidente da Câmara, Dr. Manuel Moreira, foi 

solicitada, no caso em concreto pelo Eng.º Couto, a cedência de uma parcela de 

terreno da propriedade do seu pai, pedido este que foi prontamente acedido, 
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com a única contrapartida de reposição do muro e das grades. Porém, há alguns 

anos, foi instalada no local uma rampa para acesso de pessoas portadoras de 

deficiência, intervenção que terá alegadamente provocado danos no referido 

muro que havia sido reposto. ------------------------------------------------------------------- 

----- Uma vez que as constantes tentativas de abordar a situação com o Eng.º 

Couto se revelaram infrutíferas, e as cartas remetidas para a Câmara Municipal 

ficaram sem resposta, veio solicitar a melhor atenção do Executivo para esta 

situação, visando a reposição do muro danificado pelos funcionários da Câmara 

Municipal ou pelo facto de não ter sido adequadamente reposto em momento 

anterior, em intervenção também da responsabilidade da Câmara Municipal. ---- 

----- A Senhora Presidente, em resposta, solicitou o contato da munícipe, para 

que o Vice-Presidente, com o pelouro das obras, possa posteriormente analisar 

com ela esta situação, da qual não tinha conhecimento. Paralelamente, 

averiguará junto dos serviços onde se encontram as cartas que a munícipe terá 

remetido à Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezassete horas e quinze minutos 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_________________ 
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_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________ 


