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

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

----------------MARCO DE CANAVESES DE 28 DE JUNHO DE 2019---------------- 

----- Aos vinte e oito dias do mês de junho 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, Artur Ricardo Pereira Soares 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. Não estiveram presentes os Vereadores António 

Fernandes da Silva Dias (pedido de substituição por ausência por período 

inferior a trinta dias) e Paulo Ramalheira Teixeira, por motivo justificado. 

Quando eram quinze horas e trinta minutos, a Senhora Presidente declarou 

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

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

----- Introduzindo este ponto, a Senhora Presidente começou por ler o auto de 

posse do Vereador Artur Ricardo Pereira Soares, que substitui o Vereador 

António Fernandes da Silva Dias, ausente por período inferior a trinta dias. ------

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

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

----- Fez primariamente referência à 20.ª Reunião do Conselho Intermunicipal 
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da CIM do Tâmega e Sousa que se realizou no dia 13 de junho, data em que o 

Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses também acolheu o sarau do 

final do ano letivo. ---------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 14 de junho reuniu o Conselho Coordenador de Avaliação. O 

Executivo participou ainda da conversa / debate sobre igualdade de género, no 

Auditório Municipal. No final do dia teve lugar o 1.º Festival Jazz no Jardim. -----

----- No dia 15 de junho decorreu a entrega de prémios da 7.ª Prova de 

Natação Interpiscinas de Alpendorada e Marco. ------------------------------------------

---- Também no dia 15 de junho ocorreu o desfile das Marchas Populares de 

Santo António em Vila Boa do Bispo, além do segundo dia do 1.º Festival de 

Jazz no Jardim. ------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 16 de junho, o Executivo fez-se representar na inauguração do 

Moinho de Várzea, promovida pela Associação dos Amigos do Rio Ovelha, na 

4.ª Festa do Peregrino, em Vila Boa de Quires e Maureles, na “Missa Brevis” e 

espetáculo multidisciplinar, a cargo da Artâmega, e na procissão solene em 

honra de Santo António, na Freguesia de Tabuado. -------------------------------------

----- No dia 17 de junho foram assinados o auto de consignação da empreitada 

de requalificação da Avenida Eng.º Adelino Amaro da Costa e a escritura de 

aquisição de terrenos para a intervenção no Parque de Montedeiras. -------------- 

----- Nessa mesma tarde reuniu o Plenário do CLAS. ----------------------------------- 

----- No dia 18 de junho realizou-se o atendimento público aos munícipes das 

Freguesias de Várzea, Aliviada e Folhada, Tabuado, Marco e Sobretâmega. No 

dia 25 de junho foi a vez dos munícipes das Freguesias de Vila Boa de Quires 
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e Maureles, Constance, Santo Isidoro e Livração e Banho e Carvalhosa. ---------

----- No dia 19 de junho decorreu o simulacro de incidente em embarcação de 

turismo em trânsito no Rio Douro, promovido pela Capitania do Porto do Douro, 

em cooperação com a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, no Cais de 

Bitetos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- De registar também no dia 19 de junho a participação no convívio do 

Marco Sénior no Desporto e no jantar de convívio do Torneio Municipal de 

Professores e Funcionários, o qual foi retomado com as modalidades de 

voleibol feminino e futsal masculino. ---------------------------------------------------------

----- No dia 21 de junho realizou-se uma sessão informativa sobre mercados 

internacionais estratégicos, no Salão Nobre, com organização a cargo da 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e do Conselho Empresarial do 

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

------ Pelas dezasseis horas foi efetuada a abertura oficial da época balnear na 

Praia de Bitetos, Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. Mais tarde, pelas 

vinte e uma horas, o Executivo marcou presença no evento promovido pelo 

Rotary Club do Marco de Canaveses, de homenagem ao empresário 

Marcoense João Monteiro. ----------------------------------------------------------------------

----- O dia 21 de junho marcou ainda a comemoração do trigésimo nono 

aniversário da ACR de Tabuado. -------------------------------------------------------------

----- O dia 22 de junho foi preenchido com a entrega de prémios da 4.ª Edição 

do Marco Cup 2019, no Estádio Municipal do Marco, com a presença no Arraial 

de S. João, organizado pela Associação Cultural e Desportiva de Avessadas, 
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com a presença na Festa dos Santos Populares, na Freguesia de 

Sobretâmega, e com a participação no desfile das Marchas Populares nas 

Freguesias de Bem Viver e Soalhães. -------------------------------------------------------

------- No dia 23 de junho foram entregues os prémios do Campeonato Nacional 

de Maratona XCM com o qual a Federação Portuguesa de Ciclismo celebrou 

os seus cento e vinte anos de atividade. ----------------------------------------------------

----- Ainda no dia 23 de junho, o Executivo esteve representado nas Marchas 

Populares de S. João, na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. -----------

----- No dia 24 de junho teve lugar a missa e procissão solene de S. João 

Batista, na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. ------------------------------

--- Na tarde do dia 25 de junho decorreu uma reunião de trabalho com a 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, no Roteiro MAI, que contou 

com a presença do Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, da 

Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Dra. Isabel Oneto, e 

do Secretário de Estado da Proteção Civil, Eng.º Artur Neves. -----------------------

----- No dia 26 de junho reuniu o Conselho Municipal de Proteção Civil, 

seguindo-se nesse mesmo dia uma reunião com o Secretário de Estado do 

Ambiente sobre a estratégia nacional de ruído e ambiente, reunião esta 

promovida pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. ------------------

----- No dia 27 de junho, destaque para a apresentação da Marcha Popular da 

Associação Cooperativa “Os Palhuças”, nos Paços do Concelho, e para uma 

visita à Associação da Casa do Povo de Penha Longa, no seguimento de uma 

intervenção realizada no local. Pelas vinte horas iniciou-se o jantar de 
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encerramento do ano letivo da Universidade Sénior. ------------------------------------

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

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

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

Câmara Municipal pela atividade realizada no Jardim Municipal, 

nomeadamente o festival Jazz no Jardim, congratulando-se particularmente 

pela presença de Margarida Madureira, jovem e promissora artista Marcoense 

a fazer formação fora do país, e que certamente levará bem longe o nome do 

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

------ Solicitou algumas informações adicionais acerca da consignação da 

empreitada da Avenida Mota Pinto e da requalificação do Parque de 

Montedeiras. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Saudando a abertura oficial da época balnear na Praia de Bitetos, 

questionou em que ponto se encontra a possibilidade de licenciamento da área 

da Pontinha como praia fluvial – desiderato que remonta ao anterior Executivo 

– com especial enfoque nas questões de segurança e da qualidade da água 

que ano após ano vêm sendo colocadas. --------------------------------------------------

----- Em seguida, indagou acerca do desenvolvimento de alguns processos que 

o atual Executivo herdou, nomeadamente a questão da transferência de 

responsabilidades para a Águas do Marco no caso dos fornecimentos de água 

da rede pública nas zonas da Légua, Santo Isidoro e Livração, Várzea do 

Douro e Torrão, atendendo a intervenções recentemente realizadas e aos 

acordos firmados com a Águas do Norte, deliberados em Reunião de Câmara; 
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a questão da eventual substituição de fossas no Lugar de Marmoiral, em 

Gouveia; a possibilidade de colocação de um coletor de saneamento na zona 

de Casal Bom, aproveitando a autorização concedida para que o mesmo possa 

passar por terrenos privados, com base na constituição de uma servidão, 

permitindo assim a instalação da rede de saneamento nesta zona da Freguesia 

de Sande e S. Lourenço do Douro. -----------------------------------------------------------

-------- A Senhora Presidente, em resposta, agradeceu o reconhecimento feito 

pelo Vereador sobre o sucesso e a inovação introduzida a nível cultural com a 

atividade de Jazz no Jardim, congratulando-se com a aposta assertiva no 

respetivo cartaz cultural, que cumpriu todos os objetivos traçados para a 

primeira edição de uma iniciativa que pretende trazer uma dinâmica cultural 

diferente ao Concelho de Marco de Canaveses. -----------------------------------------

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

começando por responder à questão relacionada com a requalificação urbana 

da Avenida Mota Pinto, explicou que o Executivo tem vindo a reunir com o 

Gabinete de Projetos da Câmara Municipal, tendo concluído que alguns dos 

terrenos sobre os quais incide este projeto são particulares, com um 

proprietário que se tem manifestado particularmente desagradado com o facto 

de não ter sido auscultado numa fase prévia. Além disso, o projeto tem vindo a 

ser alvo de algumas alterações necessárias, levando em consideração a 

morfologia da rua (que dificulta sobremaneira a intervenção pretendida) e o 

facto de esta entroncar com duas outras vias (Rua Manuel Pereira Soares e 

Rua Humberto Delgado). De momento, foi solicitada ao Gabinete de Projetos a 
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conceção de uma maquete que facilite a apresentação e exposição pública do 

projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Parque de Montedeiras, revelou que a obra foi retomada 

no dia 25 de junho, após terem sido assinadas todas as escrituras para 

aquisição dos terrenos confrontantes. Acrescentou que a obra tem um prazo de 

execução estimado em noventa dias, embora a Câmara Municipal tenha 

expetativas de que esta possa ser concluída mais cedo, até meados do mês de 

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No que diz respeito ao licenciamento da Pontinha como praia fluvial, 

começou por fazer notar que este tem sido um objetivo pelo qual a Câmara 

Municipal de Marco de Canaveses se tem digladiado, nomeadamente junto da 

APA, uma vez que apesar de as análises à qualidade da água apresentarem 

resultados altamente satisfatórios, a Agência Portuguesa de Ambiente tem 

vindo a colocar reservas relativamente a um eventual perigo de 

desmoronamento do açude que se encontra a jusante da praia. Não satisfeita 

com essa argumentação, a Câmara Municipal contestou a posição da APA, a 

qual terá replicado que os açudes, enquanto obras artificiais que criam 

condicionantes aos leitos naturais dos rios, não se encontram no seu âmbito de 

atuação. Por outro lado, a Câmara Municipal sustenta o seu contraditório na 

importância histórica deste açude, construído há mais de um século para 

desviar as águas para a central hidroelétrica que servia de abastecimento a 

uma fábrica local. Consequentemente, a Câmara Municipal de Marco de 

Canaveses disponibilizou-se para, a expensas próprias, suportar qualquer 
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anomalia detetada no açude e consequente intervenção de requalificação ou 

reforço da estrutura. Na última reunião realizada, ficou acordado que a APA iria 

enviar dois técnicos ao local para avaliar cabalmente o estado de conservação 

do açude, pelo que manifestou plena convicção de que esta visita irá resultar 

em que a APA adote uma perspetiva diferente em relação a este assunto. -------

----- Respondendo à questão sobre a transferência da rede de abastecimento 

de água de Toutosa, explicou ter sido concluída a obra que englobou a ligação 

ao Município de Amarante, faltando apenas formalizar os protocolos com a 

Águas do Norte e Águas do Marco para o abastecimento de água. ----------------- 

----- No caso da Légua, foi efetuada uma reunião com a Presidente da Junta de 

Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, com o objetivo de esta poder 

acompanhar de perto a realização de um estudo aprofundado e levantamento 

de todas as necessidades na zona da Légua, pelo corpo técnico da Câmara 

Municipal e da Águas do Marco. Os resultados obtidos permitem aferir a 

necessidade de se proceder a um investimento que não aparenta ser de 

grande vulto, pelo que se perspetiva que possa ser concretizado em breve, 

mediante orçamento a apresentar pelos serviços técnicos. Ficou também 

desde já programada uma visita à Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, 

com a Presidente da Junta, para realizar uma ação de informação e 

esclarecimento junto da população acerca dos passos que serão dados pela 

Câmara Municipal neste processo. -----------------------------------------------------------

----- No caso do Outeiro, na Freguesia de Constance, embora o cenário seja 

idêntico, ainda não existe um levantamento dos investimentos que serão 
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necessários. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à área de Toutosa (Freguesia de Santo Isidoro e Livração), 

informou que a drenagem de águas residuais já se encontra em 

funcionamento, estando em vias de ser assinado o protocolo com a empresa 

concessionária. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Passando para a questão sobre a fossa de Marmoiral, em Gouveia 

(Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada), e ressalvando a preocupação que 

desde o primeiro momento o Executivo manifestou acerca deste processo 

herdado, explicou que a empresa concessionária Águas do Marco não aceitou 

a integração desta fossa, por alegadamente não ir de encontro ao seu modelo 

de atuação. Consequentemente, declarou que o que a Câmara Municipal neste 

momento tem em cima da mesa é a possibilidade de não avançar com a fossa 

de Marmoiral, atendendo a que esta ficaria posteriormente a cargo dos serviços 

técnicos da Câmara Municipal – ao contrário das situações atrás referenciadas, 

que serão transferidas para a esfera de influência da Águas do Marco – e tendo 

em consideração que poderão ser contempladas soluções alternativas, embora 

não com a celeridade desejável. --------------------------------------------------------------

----- Quanto à questão do coletor de saneamento em Casal Bom, esclareceu 

que o projeto não tem avançado com a celeridade expectável devido às 

carências sentidas em termos de recursos humanos no Gabinete de Projetos 

da Câmara Municipal, pelo que poderá ser considerada a possibilidade de a 

elaboração do projeto referente a esta obra prioritária ser contratualizada com 

uma entidade externa. --------------------------------------------------------------------------- 
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------ Relativamente à rede na zona do Torrão, a Câmara Municipal tem vindo a 

acompanhar o desenvolvimento da obra, tendo já transmitido à empresa 

responsável que o cronograma financeiro da mesma não estará a corresponder 

às expetativas iniciais, embora com a justificação de que esta fase da obra 

contempla despesas mais residuais. Não obstante os desafios de ordem 

técnica que se têm verificado, nomeadamente no que diz respeito às 

dificuldades inerentes aos terrenos e respetivos acessos, é expetativa da 

Câmara Municipal de que a obra possa ser concluída nos prazos 

estabelecidos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, agradecendo os 

detalhados esclarecimentos prestados, não deixou de frisar que as informações 

acerca da relutância da APA no licenciamento da Praia Fluvial da Pontinha – 

que agora se prendem com a questão do açude a jusante, e não propriamente 

com a qualidade da água, sendo esta uma situação aparentemente já 

ultrapassada – são esclarecedores das dificuldades com que o anterior 

Executivo Camarário se debateu em todo este processo, tendo sido 

injustamente acusado de falta de vontade de proceder ao licenciamento deste 

espaço. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente à questão da fossa de Marmoiral, declarou não ser razoável 

ou aceitável que a Câmara Municipal justifique a não execução desta obra com 

o facto de a Águas do Marco recusar a posterior integração da fossa, fator por 

si só incompreensível, uma vez que o plano apresentado pela Águas do Marco 

para a rede de abastecimento de água e saneamento do Concelho de Marco 
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de Canaveses contemplava a instalação de cerca de dez fossas coletivas ao 

longo do território. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por outro lado, argumentou que embora este tipo de fossas coletivas 

nunca possa ser considerado como uma solução definitiva, poderá ser visto 

como uma solução temporária eficaz para lidar com um significativo passivo 

ambiental, conforme reconhecido pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

pressupondo a substituição de várias fossas privadas que não apresentam as 

condições de salubridade mais adequadas. -----------------------------------------------

------ A Senhora Presidente, em resposta, e acrescentando uma nota em 

relação à questão da Praia da Pontinha, declarou que a Câmara Municipal 

procedeu à desmatação da área envolvente, com recurso à equipa de 

Sapadores Municipais, a uma limpeza geral de todo o espaço, realizada pela 

empresa FCC, e à colocação de sinalização adequada de área 

desaconselhada a prática balnear, tendo em consideração que não obstante a 

falta de licenciamento, esta área de recreio e lazer continua a ser muito 

procurada e utilizada pelos munícipes e cidadãos de fora do Concelho. 

Acrescentou que também foram diligenciadas medidas no que concerne à 

abertura, limpeza e manutenção de sanitários públicos e balneários. --------------

----- Mais informou que a intenção da Câmara Municipal de Marco de 

Canaveses é melhorar consideravelmente e dotar de outras dinâmicas a Praia 

da Pontinha, estando desde já a trabalhar num projeto de arquitetura nesse 

sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Concluindo este tema, manifestou total convicção de que na próxima 

época balnear este espaço poderá ser licenciado como praia fluvial, 

ultrapassando-se todas as condicionantes que têm vindo a ser colocadas pela 

Agência Portuguesa de Ambiente. ----------------------------------------------------------- 

------ 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 junho de 

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

de lida, foi aprovada por unanimidade. Não participou da votação o Vereador 

Artur Ricardo Pereira Soares, por não ter estado presente na reunião a que a 

ata se refere, nos termos do artigo 34.º do CPA. -----------------------------------------

------ O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, e a propósito de um 

assunto que ficou registado na ata da anterior Reunião de Câmara, questionou 

se a Câmara Municipal efetivamente contatou a entidade responsável pela 

elaboração da auditoria e respetivo relatório, no sentido de aferir da 

possibilidade de o mesmo ser reencaminhado para o Dr. Manuel Moreira, ex-

Presidente da Câmara Municipal, de acordo com o compromisso assumido. ---- 

----- Acrescentou que, do seu ponto de vista, o ex-Presidente da Câmara 

Municipal deveria ter sido inclusivamente auscultado pela empresa auditora 

aquando da elaboração do relatório, algo que não aconteceu. -----------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, e após esclarecer publicamente os 

trâmites em que a mencionada auditoria foi efetuada, incidindo sobre os 
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procedimentos contratuais adotados entre 2013 e 2017, com a ressalva de que 

o respetivo relatório não deveria ser divulgado, sendo apenas utilizado para as 

finalidades a que se destinaria, clarificou que de acordo com a informação 

veiculada pela equipa de auditores, o Dr. Manuel Moreira, na qualidade de 

cidadão, poderá aceder ao conteúdo do relatório da auditoria, bastando para 

isso formalizar um pedido à Câmara Municipal nesse sentido. ----------------------- 

----- Relativamente à necessidade, ou não, de auscultar o ex-Presidente da 

Câmara Municipal no decurso da auditoria, explicou que esta auditoria não se 

revestiu de caráter político, mas meramente técnico, pelo que todas as dúvidas 

foram sanadas com recurso aos técnicos da Câmara Municipal. -------------------- 

----- Na sequência das questões colocadas, manifestou total disponibilidade 

para, em futura reunião pública da Câmara Municipal, fazer uma apresentação 

mais detalhada das conclusões do relatório de auditoria e das medidas 

consequentes já adotadas pela Câmara Municipal para dar resposta às lacunas 

detetadas e para conferir maior transparência aos procedimentos adotados 

para execução das competências do Município, apontando a título de exemplo 

a recente criação da Divisão de Contratação Pública e Aprovisionamento. ------- 

----- O Senhor Vereador José Mota, usando novamente a palavra, esclareceu 

que o objetivo da sua intervenção não era fazer com que o assunto relativo à 

auditoria fosse abordado publicamente, mas tão somente conhecer a eventual 

resposta por parte da equipa de auditores à questão colocada sobre a 

possibilidade de reencaminhamento do relatório ao ex-Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Manuel Moreira. ---------------------------------------------------------------- 
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------ Mais frisou que alegadamente o documento assinado pela Presidente da 

Câmara Municipal e pelos Vereadores impede que o relatório seja apresentado 

e discutido em reunião pública, conforme referenciado pela Presidente da 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Senhora Presidente, em resposta, indicou haver uma clara diferença 

entre divulgar o conteúdo de um relatório ou discutir as conclusões retiradas 

desse mesmo relatório, alegando que os Marcoenses têm todo o direito de 

conhecer a validade dos procedimentos adotados nos quatro anos que 

antecederam a chegada do atual Executivo à Câmara Municipal. ------------------- 

----- Por fim, sendo preocupação do Vereador que o ex-Presidente da Câmara 

Municipal possa ter conhecimento do relatório da auditoria realizada, uma vez 

mais declarou que este poderá formalizar uma solicitação à Câmara Municipal 

nesse sentido. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Balancete de Tesouraria do dia 27 de junho de 2019. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 27/06/2019, onde se constatou que havia um saldo 

de 13.524.613,49€ (treze milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e 

treze euros, e quarenta e nove cêntimos) de Operações Orçamentais, e 

1.641.440,04€ (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e 

quarenta euros, e quatro cêntimos) de Operações não Orçamentais. --------------  

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

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

Marco – Associação Empresarial do Marco – Atribuição de apoio logístico e 

financeiro (Doc. 03). Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a 
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estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação 

Empresarial do Marco. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara 25/06/2019”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Associação Empresarial do Marco para a comparticipação financeira de 

15.000,00€ (quinze mil 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. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Rancho Folclórico de Quintã – Soalhães – Apoio Financeiro (Doc. 04). 

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

Município do Marco de Canaveses e o Rancho Folclórico de Quintã – 

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

25/06/2019”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Rancho Folclórico de Quintã – Soalhães 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. -------------------------------------------- 
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5. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Batista de Alpendorada – Apoio 

Financeiro (Doc. 05). Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Fábrica da Igreja 

Paroquial de S. João Batista de Alpendorada. Pela Sra. Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara 25/06/2019”. ------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Batista de Alpendorada para a 

comparticipação financeira de 500,00€ (quinhentos euros) para a 

realização das festividades em Honra de São João Baptista de 

Alpendorada, 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 a 

Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, CRL 

(Doc. 06). Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Cooperativa para a 

Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 25/06/2019”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, 
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CRL,  que visa regular a utilização das Piscinas Municipais exteriores no 

âmbito do centro de atividades ocupacionais de Avessadas e crianças do 

CATL de Vila Boa de Quires nos meses de julho e agosto, 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. ---------------------- 

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

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 do Marco de 

Canaveses – Utilização de Equipamento Municipal (Doc. 07). Presente à 

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

Marco de Canaveses e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

EB1 do Marco de Canaveses. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 25/06/2019”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 do Marco de 

Canaveses, que visa regular a utilização pontual das instalações das 

Piscinas Municipais, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Protocolo de Cooperação e Parceria entre o Município do Marco de 

Canaveses e o GRUTA CCL – Grupo de Teatro Amador do Centro Cultural da 
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Livração (Doc. 08). Presente à reunião minuta do Protocolo de cooperação e 

parceria a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o GRUTA 

CCL – Grupo de Teatro Amador do Centro Cultural da Livração. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 25/06/2019”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

cooperação e parceria a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o GRUTA CCL – Grupo de Teatro Amador do Centro Cultural 

da Livração, para a comparticipação financeira de 3.000,00€ (três mil 

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. -- 

9. Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo de 2019 

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

Carvalhosa (Doc. 09). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e Associação 

Desportiva de Carvalhosa. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 25/06/2019”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação 

Desportiva de Carvalhosa, para isenção do valor de 1.942,12€ (mil, 

setecentos e quarenta euros) referente ao processo de licenciamento L-

EDI 5/2017, de obras de edificação para construção de edifício destinado 

a balneários e sede social da Associação para a execução do programa 
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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. ------------------------ 

10. Adenda ao Contrato de Cooperação (atribuição de apoio financeiro) entre o 

Município do Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Alpendorada, 

Várzea e Torrão (Doc. 10). Presente à reunião minuta do Contrato de 

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

de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 25/06/2019”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta à adenda do Contrato-

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

Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão para a 

comparticipação financeira de 10.000,00€ (dez mil euros) para apoio à 

realização das Marchas Populares de S. João 2019, de acordo com a 

candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

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

11. Protocolo de Cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Junta de Freguesia do Marco (Doc. 11). Presente à reunião minuta do 

Protocolo de cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a Junta 

de Freguesia do Marco. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara 25/06/2019”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

cooperação a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a 
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Junta de Freguesia do Marco para a utilização das Piscinas Municipais do 

Marco de Canaveses no âmbito das atividades direcionadas para a 

comunidade sénior, de acordo com a candidatura apresentada. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

12. Protocolo de Cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada (Doc. 12). Presente à 

reunião minuta do Protocolo de cooperação entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 25/06/2019”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

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

Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada para a utilização das 

Piscinas Municipais do Marco de Canaveses, no âmbito do Campo de 

Férias e de acordo com o protocolo de cooperação e candidatura 

apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 

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

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

Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo (Doc. 13). Presente à reunião minuta 

do Protocolo de cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 25/06/2019”. ---------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

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

Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo para a utilização das Piscinas 

Municipais do Marco de Canaveses, no âmbito do Campo de Férias e de 

acordo o protocolo de cooperação e candidatura apresentada. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

14. Contrato de Cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e as 

Juntas de Freguesia participantes no desfile das Marchas Populares de 2019 

(Doc. 14). Presente à reunião minuta do Contrato de cooperação entre o 

Município do Marco de Canaveses e as Juntas de Freguesia participantes no 

desfile das marchas populares de 2019. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 25/06/2019”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta e minuta do Contrato de 

cooperação a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e as 

Juntas de Freguesia participantes no desfile das Marchas Populares de 

2019 para a comparticipação de 1.000,00€ (mil euros) cada, como forma 

de incentivo pela participação no Desfile de Marchas Populares. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

15. Protocolo de Parceria entre o Município do Marco de Canaveses e o 

Ginásio Box Star – Ana Pereira Unipessoal, Lda. – Para a dinamização do 

Programa do Marco + Ativo (Doc. 15). Presente à reunião minuta do Protocolo 



                                                                              ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 12 
                                                                                                              REALIZADA EM 28.06.2019 

 

Reunião Pública de Câmara, 28 de junho de 2019 
 

de parceria entre o Município do Marco de Canaveses e o Ginásio Box Star. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 25/06/2019”.  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de Parceria a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Ginásio Box 

Star com vista à dinamização do programa Marco + Ativo para as 

atividades de Fitness ao Ar Livre. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

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

16. Proposta de Adjudicação e Aprovação da minuta do contrato de prestação 

de serviços de transportes escolares em regime de serviço público rodoviário 

de transporte de passageiros – Ano Letivo 2019/2020 (Doc. 16). Presente à 

reunião proposta de adjudicação e aprovação da minuta do contrato de 

prestação de serviços de transportes escolares em regime de serviço público 

rodoviário de transporte de passageiros – ano letivo 2019/2020. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 25/06/2019”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta de contrato de prestação 

de serviços de transportes escolares em regime de serviço público 

rodoviário de transporte de passageiros – ano letivo 2019/2020, e ainda a 

adjudicação da Prestação de serviços de transportes escolares em 

regime de serviço público de transporte de passageiros – ano letivo 

2019/2020 à empresa TRANSDEV DOURO S.A.”, de acordo com o Plano 

de Transportes Escolares aprovado em reunião ordinária de Câmara do 

dia 27 de maio de 2019. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 
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Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato. ---

----- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, fez questão de 

ressalvar que no Marco de Canaveses não existe verdadeiramente um serviço 

de transporte escolar, sendo este assegurado através do serviço público 

rodoviário de transporte de passageiros, com a Câmara Municipal a assumir a 

responsabilidade no cofinanciamento da aquisição dos respetivos títulos de 

transporte (passes). Consequentemente, e apesar de se tratar de um 

procedimento com um custo superior a um milhão de euros (1.000.000€), até 

agora este era diretamente adjudicado, através de procedimento simplificado, à 

única entidade que possui a concessão dos transportes públicos no território 

geográfico do Concelho de Marco de Canaveses. ---------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, explicou que na sequência das 

responsabilidades assumidas pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa enquanto autoridade de transportes, e após reunião com todos os 

Presidentes de Junta, a Câmara Municipal diligenciou no sentido de que todos 

os circuitos de transportes públicos no Marco de Canaveses fossem integrados 

no concurso que está a ser levado a cabo pela Comunidade Intermunicipal. -----

----- Mais informou que para além dos percursos já existentes, a Câmara 

Municipal aproveitou esta oportunidade para criar novos percursos, com o 

intuito de ir ao encontro das reivindicações dos Presidentes de Junta de 

Freguesias atualmente não servidas por um circuito de carreiras públicas, de 

forma a que os transportes públicos possam servir estas Freguesias pelo 

menos uma ou duas vezes por semana. ----------------------------------------------------
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----- Também informou que a Câmara Municipal procedeu a um alargamento 

dos circuitos do UrbMarco, na sequência de um estudo efetuado em parceria 

com a Transdev, mediante a integração de mais um autocarro. --------------------- 

----- O Senhor Vereador Paulo Couto, em complemento, passou a dar 

conhecimento dos novos percursos delineados para o serviço de transportes 

UrbMarco, sendo que um primeiro circuito fará o percurso Câmara Municipal – 

Senradelas – Vinheiros  Venda da Giesta – USF de Tabuado – Ramalhais – 

Estação do Marco – EB 2/3 do Marco, Escola Secundária do Marco – Câmara 

Municipal (e percurso inverso), quatro vezes ao dia, e um segundo circuito fará 

o percurso Câmara Municipal – Sobretâmega – Caldas – Santo Isidoro – 

Livração – Constance – Sobretâmega – Oficinas Municipais – Câmara 

Municipal (e percurso inverso), duas vezes ao dia. --------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em complemento, explicou que o estudo que 

conduziu à implementação destes novos circuitos levou em conta as 

necessidades em termos de transporte de alunos para os estabelecimentos 

escolares, considerando igualmente uma maior eficiência dos recursos 

financeiros disponíveis. -------------------------------------------------------------------------- 

17. Recrutamento de Técnicos Superiores de desporto para assegurar o 

desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º 

ciclo de ensino básico, atividade física e desportiva para o ano letivo 2019/2020 

(Doc. 17). Presente à reunião proposta para abertura de recrutamento de 

técnicos superiores de desporto para assegurar o desenvolvimento das 

atividades de enriquecimento curricular (AEC) no 1.º ciclo do ensino básico, 
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atividade física e desportiva para o ano letivo de 2019/2020. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 25/06/2019”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta da proposta nos termos 

apresentados, autorizando-se a abertura de procedimento concursal de 

seleção para provimento dos cargos de técnicos superiores de desporto, 

bem como a aprovação da Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

18. Voto de Louvor – Joana Azevedo (Doc. 18). Presente à reunião proposta 

de Voto de Louvor à Marcoense Joana Azevedo, que se sagrou campeã no 

Campeonato Italiano de Futsal Feminino. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 25/06/2019”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à atleta Marcoense 

Joana Azevedo, atleta da ASD Salinis de Itália, que se sagrou campeã 

após participação no Campeonato Italiano de Futsal Feminino, 

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

19. Voto de Louvor – Paulo Moreira (Doc. 19). Presente à reunião proposta de 

Voto de Louvor ao Marcoense Paulo Moreira, que se sagrou Campeão 

Europeu e Nacional de Juniores. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 25/06/2019”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta do Futebol 

Clube do Porto, Paulo Moreira, que após participação na Youth League da 
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UEFA e no Campeonato Nacional de Juniores da Federação Portuguesa 

de Futebol, se sagrou Campeão Europeu e Nacional de Juniores, 

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

20. Voto de Louvor – Equipa B dos Bombeiros Voluntários do Marco de 

Canaveses (Doc. 20). Presente à reunião proposta de Voto de Louvor à Equipa 

B dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, que alcançou o título de 

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

Câmara 25/06/2019”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à Equipa B dos 

Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, que após a participação 

no 38.º Concurso Nacional de Manobras dos Bombeiros da Liga dos 

Bombeiros Portugueses, alcançou o título de Campeão Nacional, 

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. --------------------------------------

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

referência a uma notícia veiculada pelo jornal A Verdade, segundo a qual a 

Câmara Municipal tem um projeto para expansão do parque de estacionamento 

junto à estação de comboios, de modo a dotá-lo de cerca de cem lugares 

adicionais, indagando acerca da veracidade desta notícia e se eventualmente 

estará contemplada uma passagem abrigada entre este parque de 

estacionamento e a estação. -------------------------------------------------------------------
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----- Ainda sobre a estação, uma vez mais levantou a questão da falta de um 

abrigo para passageiros nas linhas 2 e 3, sendo que de acordo com o chefe da 

estação, se torna penoso estar ao sol enquanto se aguarda o transporte. --------

----- Em seguida, perguntou se a Câmara Municipal tem conhecimento ou 

autorizou a retirada de um sinal de estacionamento proibido na Rua Dr. Manuel 

de Vasconcelos. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Questionou se de igual forma a Câmara Municipal tem conhecimento de 

que os técnicos da Águas do Marco estão a retirar as válvulas e roscas de 

cobre onde os bombeiros usualmente ligam as mangueiras em caso de 

emergência, estando estas a ser substituídas por uns tampões que só abrem 

com uma chave especial, e qual a finalidade desta medida. --------------------------

----- Chamando a atenção para a subida verificada na taxa de resíduos sólidos 

– oito cêntimos (0,08€) – aproveitou para questionar se existe uma estimativa 

do número de utentes que não estarão a proceder ao pagamento efetivo desta 

taxa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Seguidamente, indagou quanto é que a Câmara Municipal despendeu na 

criação de um novo logotipo e imagem de marca do Município, questionando 

se esta seria efetivamente uma medida prioritária, e argumentando que, do seu 

ponto de vista, o logotipo anteriormente utilizado até seria mais apelativo. -------

----- Por fim, e na sequência da colocação em locais estratégicos de 

equipamentos para recolha de beatas de cigarros e pastilhas elásticas, 

questionou se a Câmara Municipal também estará a ponderar a implementação 

de uma solução eficaz para a eliminação dos dejetos caninos nas vias públicas. 
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----- A Senhora Presidente, em resposta às questões colocadas, e começando 

pela questão referente ao parque de estacionamento junto à Estação do Marco, 

explicou que a Câmara Municipal está a desenvolver um projeto de arquitetura 

e especialidades para proceder à ampliação do parque de estacionamento, 

atendendo a que com a eletrificação da linha, que entrará em funcionamento 

no dia 1 de julho, e com a implementação dos novos passes sociais, é 

expectável um significativo incremento no número de utentes dos transportes. 

Mais aditou que a expansão do parque de estacionamento contempla cem 

novos lugares e uma plataforma de acesso direto à estação. -------------------------

----- A respeito dos passes sociais, com um custo unitário de quarenta euros 

(40€), indicou que a Comunidade Intermunicipal conseguiu ir ainda mais longe 

e acrescentar o andante por apenas dez euros (10€) adicionais. -------------------- 

----- Relativamente ao mencionado abrigo nas linhas 2 e 3 da estação, afirmou 

que a profissão de chefe de estação não será certamente aquela que mais 

sofrerá pela exposição ao sol nos dias de maior calor. ---------------------------------

------ Revelando não ter conhecimento da retirada de sinalização na Rua Dr. 

Manuel de Vasconcelos, indicou que o Vereador com o pelouro irá inteirar-se 

da situação, acrescentando não ser incomum que alguns sinais sejam 

roubados ou vandalizados. --------------------------------------------------------------------- 

---- Em relação à iniciativa que estará a ser levada a cabo pelos técnicos da 

Águas do Marco, declarou que irá averiguar se esta faz parte de algum 

procedimento rotineiro articulado com o Gabinete de Proteção Civil e com os 

Bombeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Relativamente à questão do pagamento da taxa de resíduos sólidos no 

Município, explicou que a Câmara Municipal irá implementar mecanismos mais 

eficazes de cobrança, por via de uma atualização ao respetivo regulamento – 

sendo este um dos dezassete regulamentos municipais cuja revisão e 

atualização foi considerada prioritária e delegada em entidade externa – e de 

um protocolo a celebrar com a Direção Geral de Finanças. ---------------------------

----- No que concerne à nova imagem do Município de Marco de Canaveses, 

explicou que este era um projeto prioritário para criar uma identidade própria e 

efetivamente afirmar e divulgar o Concelho fora de portas, em áreas 

estruturantes como o turismo, cultura ou desporto, projeto este que foi 

entusiasticamente abraçado e apoiado pelos Marcoenses. ---------------------------

----- Mais esclareceu que ao contrário do que foi afirmado pelo munícipe, 

anteriormente o Município possuía pelo menos dez logotipos, referentes àquilo 

que era a imagem do Marco, daí a necessidade de conjugar estas imagens 

numa única marca forte. -------------------------------------------------------------------------

----- Revelou ainda que no processo criativo, a empresa responsável falou com 

os Presidentes de Junta e efetuou entrevistas a um vasto número de cidadãos, 

por forma a criar uma imagem com a qual mais facilmente todos se pudessem 

identificar. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Manifestou-se particularmente satisfeita com o slogan “Rios de emoção”, 

que associa o Município de Marco de Canaveses aos dois rios (Douro e 

Tâmega) que integram a sua imagem de marca. -----------------------------------------

----- Relativamente aos dejetos caninos na via pública, afirmou que já existe 
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uma solução muito eficiente para lidar com este problema, que são os sacos 

plásticos – existindo inclusivamente vários dispensadores no Concelho – que 

os cidadãos deverão utilizar quando passeiam com os seus cães, sendo esta 

uma questão cultural e de cidadania que importa reforçar. ----------------------------

----- O Munícipe Carlos Alberto, no uso da palavra, começou por se congratular 

pelo facto de a Câmara Municipal estar a ter a capacidade de transpor do 

domínio da teoria para a prática aquilo que realmente resulta num incremento 

da qualidade de vida daqueles que residem, trabalham ou estudam no 

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

----- Em seguida, revelou que tem efetuado alguma pesquisa que lhe permitiu 

aferir a grande riqueza da flora existente no Parque Fluvial do Tâmega – 

espaço de recreio e lazer de eleição no Concelho – a qual tem vindo a 

documentar em suporte fotográfico, pelo que se disponibilizou a ceder este 

material à Câmara Municipal para que esta eventualmente possa organizar 

uma exposição fotográfica com o Parque Fluvial do Tâmega como pano de 

fundo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Centrando-se nos votos de louvor anteriormente aprovados pelo sucesso 

desportivo de dois jovens Marcoenses, abordou aquele que é um antigo desejo 

seu, de poder ver a Câmara Municipal valorizar e potenciar a riqueza da sua 

juventude e a inventariar os feitos alcançados pelos jovens Marcoenses além-

fronteiras, nas mais distintas áreas, e que constituem um património 

inestimável para o Concelho. Indicou que, entre outras iniciativas a ponderar, 

poderiam ser organizadas umas jornadas de reflexão, em que alguns destes 
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jovens pudessem ser convidados a partilhar as suas experiências, podendo 

este ser um fator motivador para que outros jovens lhes possam seguir as 

pisadas, apostando na sua formação. -------------------------------------------------------

----- Por fim, e tendo em consideração que a área em que reside estará a ser 

intervencionada, apelou a que a Câmara Municipal tenha em devida conta as 

fundamentais questões de segurança, nomeadamente no que ao ordenamento 

do estacionamento e manutenção dos passeios diz respeito, sendo esta uma 

zona de passagem de crianças que vão para o jardim de infância ou escola 

primária e de alunos que se dirigem para a Escola Secundária. ---------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, agradeceu as considerações positivas 

tecidas acerca do Parque Fluvial do Tâmega, lançando o repto para que o 

acervo fotográfico que tem vindo a ser recolhido pelo munícipe possa ser 

completado e disponibilizado à Câmara Municipal, para que se possa desde já 

começar a preparar uma exposição no futuro Centro Cultural do Marco. ----------

----- Confirmou que, de facto, tem sido uma preocupação constante da Câmara 

Municipal de Marco de Canaveses melhorar o espaço do Parque Fluvial do 

Tâmega, sendo que em breve serão concluídos os procedimentos para 

colocação de iluminação pública até ao final do percurso recentemente 

alargado. Paralelamente, foi elaborado um projeto, entretanto aprovado pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, para construção de sanitários públicos junto 

à Igreja. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Registando como positiva e meritória a sugestão feita pelo munícipe no 

que concerne à valorização dos méritos alcançados nas mais diversas áreas 

pelos Marcoenses emigrados, indicou que a Câmara Municipal assumiu o 

compromisso de iniciar esse trabalho, nomeadamente com a área do desporto, 

com vários atletas disponíveis para colaborar com as ações e iniciativas que a 

Câmara Municipal venha a organizar. -------------------------------------------------------

----- Tranquilizando o munícipe, assegurou que as intervenções urbanas 

mencionadas não só garantem o total acesso à sua residência, como levam em 

conta as questões de segurança referidas, além de também contemplarem a 

renovação das condutas da rede de abastecimento de água e saneamento, a 

qual não estava incluída no projeto original, a substituição da iluminação 

pública por luminárias LED, a construção de infraestruturas de 

telecomunicações, a requalificação e nivelamento de passeios, a criação e 

requalificação de espaços verdes, a remoção de obstáculos para cidadãos com 

mobilidade reduzida, a remodelação de algum mobiliário urbano, a colocação 

de contentores subterrâneos para recolha de resíduos sólidos e a renovação 

da sinalização horizontal e vertical. ---------------------------------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezassete horas e trinta e cinco 

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 
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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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