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

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

-------------MARCO DE CANAVESES DE 23 DE SETEMBRO DE 2019------------ 

----- Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 

Administração Geral, como secretária da presente reunião, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Quando eram 

quinze horas e trinta minutos, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião. -

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

----- Introduzindo este ponto, a Senhora Presidente passou a fornecer algumas 

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

----- Começou por fazer referência ao evento “Tâmega e Sousa Business 

Sunset”, que teve lugar no Marco de Canaveses no dia 11 de setembro, 

subordinado ao tema “O Poder das Lideranças nas Empresas do Tâmega e 

Sousa”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 12 de setembro reuniu o Conselho Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa, na sua 23.ª Reunião Ordinária. ----------------

----- No dia 13 de setembro, o Executivo esteve representado na homenagem 
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póstuma ao Dr. José Pereira Coutinho, associada à homenagem aos advogados 

com mais de quarenta anos de inscrição no Tribunal do Marco de Canaveses. -

----- O dia 13 marcou ainda a abertura oficial do fim de semana da Noite Verde, 

que se estendeu até ao dia 15 de setembro e incorporou diversas iniciativas, 

como o Festival do Anho Assado com Arroz de Forno, o Desfile de Moda do 

Marco, Festival das Coletividades e outras atividades inseridas nas 

comemorações do Dia do Marco. -------------------------------------------------------------

----- Pelas quinze horas do dia 14 de setembro reuniu o Conselho Municipal de 

Juventude. Depois, pelas dezoito e trinta, decorreu a entrega de prémios do 

Campeonato de Portugal de Perícia. Às vinte e uma e trinta foram formalmente 

apresentadas as equipas de andebol, futsal e super enduro da Associação 

Recreativa e Cultural de Alpendorada (ARCA), para a época desportiva 2019/20. 

----- No dia 15 de setembro, o Executivo marcou presença na apresentação dos 

escalões de competição e pré-competição do Hóquei Clube do Marco. ------------

----- No dia 20 de setembro foi apresentado o Plano Intermunicipal de Adaptação 

às Alterações Climáticas do Tâmega e Sousa, nas instalações da Comunidade 

Intermunicipal. --------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 21 de setembro, destaque para o evento “Concertos que nunca 

existiram”, organizado pela Associação “Rústico”, na Quinta da Senhora da Guia, 

para o 10.º Festival do Verde, na Casa do Povo de Soalhães, para o jantar de 

comemoração do quarto aniversário da CERCIMARCO, em Alpendorada, para 

o concerto da Banda de Música de Vila Boa de Quires, em Constance, para o 

Festival de Folclore da Livração e para o Teatro “Verdegar – Estórias do Douro”, 
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no Marco Fórum XXI. -----------------------------------------------------------------------------

----- No dia 22 de setembro realizou-se o 14.º Convívio do Grupo de Bombos do 

Divino Salvador e a 2.ª Corrida de Rolamentos, promovida pela Junta de 

Freguesia de Constance. De realçar ainda as comemorações do quadragésimo 

quarto aniversário do Futebol Clube de Paços de Gaiolo, nesta mesma data. ---

----- Ainda neste período, a Senhora Presidente aproveitou para fazer um 

balanço da abertura do ano letivo 2019/20, começando por realçar o facto de o 

Marco de Canaveses deter o título de Cidade Educadora, com um conjunto de 

medidas e projetos que estão a ser implementados em parceria com os 

Agrupamentos de Escolas e com os parceiros do Conselho Municipal de 

Educação e que integram o projeto “#sucessoescolar”. ---------------------------------

----- Informou que neste novo ano letivo 2019/20, foram contabilizados sete mil, 

duzentos e quarenta e dois alunos a frequentar os agrupamentos escolares e as 

escolas profissionais do Concelho, distribuídos da seguinte forma: pré-escolar – 

novecentos e noventa e nove alunos; 1.º ciclo – mil, setecentos e oitenta e nove 

alunos; 2.º ciclo – mil e vinte e oito alunos; 3.º ciclo – mil, setecentos e quarenta 

e três alunos; ensino secundário – novecentos e setenta e um alunos; ensino 

secundário profissional – setecentos e doze alunos. ------------------------------------

----- Deu nota de que as atividades letivas nos diversos agrupamentos e 

estabelecimentos escolares tiveram início no dia 16 de setembro, exceção feita 

ao Agrupamento de Escolas de Sande, cujas atividades se iniciaram no dia 13. 

----- Relativamente ao Plano de Transportes, aprovado em Conselho Municipal 

de Educação no dia 8 de maio e em Reunião de Câmara no dia 27 de maio do 
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presente ano, este representa um investimento global de cerca de um milhão e 

dezoito mil euros (1.018.000€), que abrange um total de dois mil, oitocentos e 

cinquenta alunos, do quinto ao nono ano, que residam a uma distância mínima 

de três quilómetros do estabelecimento de ensino frequentado, e de alunos do 

ensino secundário portadores de deficiência a frequentar unidades de ensino 

especial em modalidades não abrangidas pelo ensino regular, desde que não 

sejam apoiados por outras soluções de transporte. Para os alunos do ensino 

secundário, o Município comparticipa cinquenta por cento (50%) do custo do 

passe escolar, desde que não estejam enquadrados em outros regimes de apoio, 

residam a mais de três quilómetros do estabelecimento de ensino mais próximo 

ou frequentem escolas fora da área pedagógica, desde que comprovada a 

inexistência de vaga ou curso desejado nesta mesma área. --------------------------

----- Ainda no âmbito dos transportes escolares, destacou a realização de 

circuitos especiais de transporte de alunos, na sequência do encerramento de 

estabelecimentos escolares pela reorganização da rede escolar, 

designadamente nas Freguesias de Avessadas e Rosém, Bem Viver, Paredes 

de Viadores e Manhuncelos, Soalhães e Vila Boa de Quires e Maureles, num 

investimento total de cerca de vinte e cinco mil euros (25.000€). No referente ao 

transporte de alunos portadores de deficiência abrangidos por respostas sociais 

externas ao Concelho de Marco de Canaveses (CERCIMARANTE e Apadimp), 

o investimento previsto ronda os quarenta e oito mil euros (48.000€). --------------

----- Relativamente ao serviço de refeições, frisou os investimentos realizados 

nas Escolas EB1 do Marco e EB1 e Jardim de Infância da Barroca, com o intuito 



                                                                              ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 16 
                                                                                                              REALIZADA EM 23.09.2019 

 

Reunião Pública de Câmara, 23 de setembro de 2019 

Não é possível apresentar a imagem.

de que este possa ser assegurado pelo Município. Com este objetivo, foi lançado 

um procedimento concursal com um valor de cento e vinte mil euros (120.000€) 

para garantir o fornecimento de refeições nos estabelecimentos escolares 

anteriormente mencionados, com as cerca de trezentas refeições diárias a 

serem confecionadas na renovada e equipada cozinha da Escola EB1 do Marco. 

----- No referente às Atividades de Animação e de Apoio à Família no ensino pré-

escolar, indicou que apesar de esta responsabilidade estar genericamente 

acordada com as Juntas de Freguesia através de contratos interadministrativos, 

foi concluído o procedimento concursal para prestação de serviços pela IPSS 

“Alegria de Crescer” no Jardim de Infância da Barroca, num valor estimado em 

cerca de onze mil e quatrocentos euros (11.400€). --------------------------------------

----- Em relação ao Programa de Generalização das Atividades de 

Enriquecimento Curricular, foram concluídos os procedimentos de recrutamento 

e de seleção de vinte e quatro professores de educação física e dos professores 

de inglês para os quatro agrupamentos escolares do Concelho. Foi também 

renovado o acordo de colaboração com a Academia das Artes do Marco de 

Canaveses (Artâmega), para Outras expressões, e com a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola EB1 do Marco, para o desenvolvimento 

das atividades ligadas ao ensino do inglês e de outras expressões neste 

estabelecimento de ensino. ---------------------------------------------------------------------

----- Registou que no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular foram 

contratados cinquenta professores, saudando-se o facto de estas atividades 

terem arrancado em pleno no início do novo ano letivo, em cada um dos 
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agrupamentos escolares. ------------------------------------------------------------------------

----- Em matéria de Ação Social Escolar no 1.º ciclo do ensino básico, deu-se por 

concluído o processo de análise das candidaturas, registando-se um total de mil, 

trezentos e um alunos abrangidos – quinhentos e um alunos no Escalão A, 

quatrocentos e cinquenta e sete alunos no Escalão B, e trezentos e quarenta e 

três alunos sem escalão. Face ao ano letivo anterior, verifica-se um incremento 

de cento e cinquenta e uma candidaturas à Ação Social Escolar. -------------------

----- Relativamente à gestão dos recursos humanos na área educativa, e sendo 

o ensino pré-escolar da responsabilidade direta da Autarquia, informou ter sido 

aprovada a candidatura para colocação de quinze colaboradores, ao abrigo da 

medida de contrato de emprego – inserção, nos estabelecimentos do ensino pré-

escolar, para cumprimento do rácio legalmente estabelecido de uma 

colaboradora por sala de aulas. ---------------------------------------------------------------

----- Abordando o programa de melhoria das condições físicas das escolas, 

elencou algumas das intervenções realizadas ou em curso nos espaços 

escolares, nomeadamente na EB1 da Barroca, com um investimento na ordem 

dos cento e oitenta e nove mil e quatrocentos euros (189.400€); EB1 de 

Sobretâmega, com um investimento estimado em cento e trinta e um mil e 

novecentos euros (131.900€); EB1 da Esperança, com um investimento de cerca 

de cento e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e um euros (167.381€), sendo 

este um projeto-piloto da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, que 

incorpora conceitos de economia circular. Exceção feita à EB1 da Esperança, 

em que as intervenções ainda não foram iniciadas, todos os alunos das restantes 
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escolas intervencionadas foram adequadamente distribuídos por outros 

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

----- Além das obras atrás referidas, foram também realizadas intervenções 

diversas nos Jardins de Infância de Murteirados, Eiró e Ramalhais, 

essencialmente ao nível das coberturas, verificando-se infiltrações passiveis de 

danificar as estruturas dos edifícios. ----------------------------------------------------------

----- Ainda na área da educação, declarou que o Município de Marco de 

Canaveses tem neste momento um Plano Municipal de Educação inovador, 

concebido e concertado com os parceiros do Conselho Municipal de Educação 

e com os agrupamentos escolares, que contempla mais de sete dezenas de 

atividades integradas em seis áreas educativas distintas – educação para o 

ambiente, educação para a cultura, educação para o desporto, educação para o 

desenvolvimento e cidadania global, educação para a proteção civil e educação 

para a saúde. Este Plano Municipal de Educação tem por objetivo último a 

sistematização da informação associada a um conjunto de atividades que, pelos 

seus processos e recursos inovadores, pedagógicos e lúdicos, visam a 

promoção do sucesso educativo. Acrescentou que o Plano Municipal de 

Educação dá um enfoque especial às atividades desenvolvidas em parceria com 

a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, no âmbito da promoção do 

sucesso escolar, entre estas a canoagem, a oficina de cinema de animação – 

que se perspetiva que também vir a funcionar no novo Centro Cultural de Marco 

de Canaveses – a iniciação à programação e robótica e o associativismo 

estudantil. --------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Seguidamente, fez referência às atividades promovidas no âmbito da Noite 

Verde, evento cujo nome está intimamente associado à natureza exuberante 

marcada pela paisagem e pelas serranias que envolvem o Concelho de Marco 

de Canaveses e à aposta e investimento na adoção de políticas ambientais – 

apontando-se o exemplo das Ecoescolas para sensibilização e 

consciencialização dos alunos para estas temáticas. Este evento visou 

igualmente promover a excelência – atestada por prémios conquistados a nível 

nacional e internacional – do vinho verde da região e da gastronomia local – com 

destaque para o prato típico de anho assado com arroz de forno – e valorizar a 

nova logomarca do Concelho, de tom predominantemente verde. -------------------

----- Sublinhou que para o sucesso desta iniciativa concorreu a criação de 

dinâmicas de promoção do comércio local – com vários comerciantes que se 

associaram com o embelezamento e iluminação das suas montras e abertura 

dos seus espaços comerciais em horário noturno – e de sinergias decorrentes 

da agregação de várias atividades passiveis de atrair diferentes públicos, como 

o Desfile de Moda do Marco (em parceria com a Associação Empresarial do 

Marco), a Feira das Coletividades (numa parceria com a Associação das 

Coletividades do Marco de Canaveses), o Festival do Anho Assado com Arroz 

de Forno (com a inestimável colaboração da confraria que leva o nome deste 

prato típico) e as comemorações do Dia da Freguesia do Marco (em articulação 

com a Junta de Freguesia do Marco). Entre as várias atividades de animação do 

espaço público, destaque para o despique de bombos (em que participaram 

catorze grupos do Concelho), artes circenses, música hip hop, espetáculos 
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musicais diversificados, pinturas faciais, insufláveis, touro mecânico, pista de 

karting, Zumba Kids, danças de salão, estátuas vivas, DJ’s, jogos tradicionais, 

música popular e noite de fados, além de espetáculos promovidos pela 

Artâmega, Tuna da Universidade Sénior e outros conjuntos musicais locais. -----

----- Realçou acima de tudo a forte adesão popular às iniciativas programadas, 

fator preponderante e revelador do sucesso das mesmas e do acolhimento por 

parte da população, que justifica sobremaneira a aposta na sua continuidade, 

com atividades diferenciadoras e novas valências que contribuam para a 

afirmação do Concelho de Marco de Canaveses, projetando o tecido económico, 

fomentando a diversão e o lazer e promovendo o turismo como fator de 

sustentabilidade da economia local. ----------------------------------------------------------

----- 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 solicitar um 

esclarecimento na sequência da informação prestada pela Presidente da 

Câmara, no que respeita à contratação de professores para as Atividades de 

Enriquecimento Curricular, sabendo-se à partida que os professores de inglês 

não serão contratados diretamente pela Câmara Municipal. --------------------------

----- Felicitando a Presidente da Câmara e o Executivo pelo sucesso do evento 

“Noite Verde”, não deixou de lamentar que não tenha sido possível, logo em 

2017, dinamizar esta iniciativa – tendo a mesma sido originalmente proposta pelo 

Sr. Raúl Filipe, da Rádio Marcoense – por alegada indisponibilidade dos 

parceiros ora mencionados pela Presidente da Câmara Municipal. Saudou ainda 
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a escolha da denominação deste evento, com todas as associações efetuadas 

à cor verde, conforme explanado pela Presidente da Câmara, com especial 

destaque para as preocupações ambientais que merecerão certamente uma 

reflexão mais profunda. --------------------------------------------------------------------------

----- Reportando-se à Reunião de Câmara anterior (na qual não esteve presente), 

e mais concretamente à discussão sobre a desvinculação do Município de Marco 

de Canaveses da ADREDT – com a qual concorda inteiramente – solicitou 

alguns esclarecimentos adicionais acerca dos valores díspares que são 

discriminados na proposta da Câmara Municipal, e que alegadamente estão 

relacionados à amortização das ações detidas pelo Município. -----------------------

----- Relativamente ao Ponto n.º 26 da ordem de trabalhos da pretérita Reunião 

de Câmara, no que diz respeito à transferência de competências para os 

Municípios na área da educação, declarou que embora continue a defender a 

assunção destas competências pela Câmara Municipal, é lamentável a falta de 

informação que ainda subsiste em relação a este tema, bem como no que 

concerne à área da saúde, razão que levou o Município a rejeitar a transferência 

de competências neste domínio. --------------------------------------------------------------

----- Cingindo-se, porém, à vertente da educação, e sublinhando o impacto que 

a transferência de competências terá na comunidade e no próprio funcionamento 

do órgão autárquico – prevendo-se que o Município, por esta via, venha a acolher 

cerca de trezentos novos colaboradores – numa área significativa e transversal 

a toda a população, reiterou a necessidade de promover um diálogo mais 

próximo com todos os agentes envolvidos no domínio da educação, numa 
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discussão abrangente e aberta a toda a comunidade, que vise o cabal 

esclarecimento da população relativamente a estas temáticas, bem como sobre 

aspetos como o impacto financeiro e social, e quais as medidas que a Câmara 

Municipal adotou para se preparar para acolher da melhor forma estas 

responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------

----- Seguidamente, deixou um sentido voto de felicitação à Comunidade 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa e ao Município de Marco de Canaveses pela 

apresentação formal do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas do Tâmega e Sousa, documento estruturante que se reveste de 

fundamental importância nos tempos atuais e para o futuro. Congratulou-se com 

o facto de a Comunidade Intermunicipal cedo ter despertado para a premência 

da discussão das políticas ambientais, tendo reunido uma equipa multidisciplinar 

de prestígio, que integra académicos da Universidade do Porto, da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Universidade do Minho, cada qual com a 

sua vertente específica – ambiente, agricultura e florestas e impactos 

socioeconómicos – para aprofundar a discussão sobre estas temáticas. ----------

----- Na qualidade de engenheiro agrónomo, não deixou de louvar a pertinência 

da intervenção do Presidente da Comunidade Intermunicipal e Presidente da 

Câmara Municipal de Cinfães, Dr. Armando Mourisco, que apelou ao bom senso, 

rejeitou liminarmente qualquer espécie de discurso fundamentalista, que pouco 

ou nada acrescenta à discussão sobre as questões ambientais, e sublinhou o 

necessário balanceamento entre impactos e contributos naquilo que são as 

medidas que possam de alguma forma concorrer para a preservação do meio 
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ambiente. A este propósito, recordou uma discussão que ocorreu em sede de 

Assembleia da República, acerca da questão do impacto dos herbicidas, em que 

um Deputado eleito pelo Círculo do Porto, afeto ao Partido Socialista, de forma 

perspicaz fez notar que se as ervas não são combatidas com herbicidas, são 

combatidas com roçadoras e outras máquinas motorizadas, que consumindo 

combustíveis fósseis, têm igualmente impacto negativo no meio ambiente. ------

----- Uma vez mais solidarizando-se com o teor da pertinente intervenção do 

Presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, solicitou à 

Presidente da Câmara o favor de lhe poder transmitir uma mensagem de 

congratulação pela mesma, bem como pela qualidade do documento estratégico 

consubstanciado no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

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

----- O Senhor Vereador Paulo Teixeira, no uso da palavra, e na sequência das 

informações prestadas pela Presidente da Câmara, aproveitou para salientar 

que volvidos quarenta e cinco anos desde a revolução de abril, as Câmaras 

Municipais continuam a não contar com qualquer apoio da Administração Central 

naquilo que são os seus planos de transportes escolares, os quais, apesar das 

constantes reivindicações da Associação Nacional de Municípios Portuguesas, 

são integralmente suportados pelos Orçamentos das Autarquias, com especial 

impacto no interior do país, onde a rede de transportes públicos não é tão 

alargada. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Questionou a Presidente da Câmara acerca do ponto de situação das 

negociações com a empresa concessionária Águas do Marco, na decorrência da 
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contratação de uma nova equipa de advogados para conduzir este processo. ---

----- Manifestou o seu desapontamento com o facto de a premente necessidade 

de construção do IC35 não ter sido convenientemente abordada aquando da 

recente visita do Secretário Geral do Partido Socialista e Primeiro Ministro, Dr. 

António Costa, ao Concelho de Marco de Canaveses, tendo este afirmado que 

a grande aposta para a próxima legislatura será o investimento na ferrovia – 

havendo assim legítimas expetativas de que as linhas ferroviárias possam 

finalmente chegar à zona sul de Marco de Canaveses e a Entre-os-Rios. ---------

----- Assegurando que continuará a ser uma voz ativa na defesa intransigente 

pela construção do IC35, e sendo um utilizador habitual do percurso ora existente 

e alternativo, chamou a atenção para o número de casos que se revelaram fatais, 

pelo simples facto de as viaturas médicas de emergência e reanimação do INEM 

não conseguirem aceder a determinados locais. -----------------------------------------

----- Frisando que a construção do IC35 se encontra no Plano Rodoviário 

Nacional desde 1998, declarou que caberá certamente à sociedade civil não 

permitir que as reivindicações a favor desta obra estruturante – de importância 

vital para a segurança, acessibilidades e economia do Concelho de Marco de 

Canaveses – sejam abafadas, lamentando profundamente o facto de os 

responsáveis autárquicos não conseguirem obter qualquer resposta relevante da 

parte do Governo e dos seus representantes. ---------------------------------------------

----- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, no uso da palavra, 

começou por se associar às palavras proferidas pelo Vereador José Mota 

relativamente à apresentação do Plano Intermunicipal de Adaptação às 
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Alterações Climáticas do Tâmega e Sousa, elaborado no âmbito da Comunidade 

Intermunicipal através de um programa do PO-SEUR. Acrescentou tratar-se de 

um documento inovador, que tem em linha de conta vários dos potenciais 

impactos das alterações climáticas nos recursos hídricos, infraestruturas 

públicas de drenagem de água, agricultura, florestas, biodiversidade, economia 

e na própria sociedade, e que apresenta um conjunto de recomendações a 

serem avaliadas e estudadas por cada um dos Municípios, possibilitando um 

planeamento mais atempado, inteligente e eficaz dos respetivos territórios. ------

----- Sendo cada vez mais abrangente e premente a discussão em torno das 

preocupações com o meio ambiente, enfatizou que a atividade municipal, em 

especial naquilo que são as obras executadas, deverá reger-se por um conjunto 

de critérios rigorosos que levem em conta a sustentabilidade e a preservação do 

ambiente, não descurando o impacto que este tem na comunidade e na 

economia local. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Passando a fornecer informações acerca de algumas obras executadas ou 

em curso, da responsabilidade da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, 

começou por salientar que as já mencionadas intervenções na EB1 da Barroca 

e na EB1 de Sobretâmega permitirão eliminar duas coberturas em amianto. -----

----- Prevê-se que no dia 30 de setembro possa iniciar a intervenção na Rua 

Eng.º Carneiro Geraldes, obra há muito aguardada, adjudicada por duzentos mil 

euros (200.000€), que permitirá resolver definitivamente os constantes 

problemas identificados no pavimento. ------------------------------------------------------

----- Informou estar praticamente concluída a intervenção na rede de 
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abastecimento de água e saneamento na Rua da Cabrita (Freguesia de 

Constance), estimada em cerca de noventa e três mil euros (93.000€). -----------

----- Encontra-se também em curso a empreitada de reabilitação urbana da 

Avenida Adelino Amaro da Costa, orçamentada em cerca de seiscentos e 

quarenta e três mil euros (643.000€) – tendo inclusivamente já sido resolvido um 

problema reiteradamente assinalado pelo munícipe, Sr. Carneiro, em várias 

reuniões públicas de Câmara. Em relação a esta obra de grande envergadura, 

aproveitou a oportunidade para apelar à sensibilidade e solidariedade da 

população que reside na zona envolvente, atendendo aos naturais 

constrangimentos causados por este tipo de intervenção, chamando a atenção 

para o facto de que o cadastro das infraestruturas existentes nesta artéria era 

praticamente inexistente na Câmara Municipal. Acrescentou ainda que no âmbito 

das medidas minimizadoras dos impactos e dos constrangimentos desta obra, a 

Câmara Municipal está a procedeu à limpeza de montras e à rega do leito da 

estrada, de modo a evitar o acúmulo de pó. -----------------------------------------------

----- Também se encontra em curso uma empreitada que abrange várias 

Freguesias do Concelho, para recolocação de muros de suporte em alvenaria de 

granito, com um custo total de cento e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e 

dois euros, e cinquenta cêntimos (133.752,50€). -----------------------------------------

----- A obra de requalificação da envolvente externa do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Vila Boa de Quires, orçada em oitenta e dois mil, quinhentos 

e noventa e cinco euros (82.595€), também tem vindo a evoluir a bom ritmo, 

dentro dos prazos estabelecidos. -------------------------------------------------------------
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----- Foi iniciada a requalificação do Jardim Municipal, obra com um custo total 

de duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta euros, e quarenta e 

seis cêntimos (276.440,46€). -------------------------------------------------------------------

----- No âmbito das denominadas obras de proximidade, está em curso uma 

empreitada que engloba um conjunto de pavimentações em cubos de granito, 

com um valor total de quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e 

cinco euros, e oitenta e quatro cêntimos (588.865,84€), e uma empreitada de 

requalificação de diversos passeios, orçada em cento e vinte e três mil, 

quatrocentos e noventa e oito euros (123.498€). -----------------------------------------

----- Deu nota de que foi assinado o auto de consignação para dar início a uma 

empreitada que contempla diversas repavimentações em betuminoso em várias 

estradas ao longo do Concelho, com um custo total de duzentos e cinquenta e 

dois mil, setecentos e oitenta e três euros, e oitenta e seis cêntimos 

(252.783,86€). --------------------------------------------------------------------------------------

----- No que concerne a obras por administração direta, foi concluída a 

beneficiação dos sanitários no Largo da Feira, e a eletrificação de um troço em 

falta no Parque Fluvial do Tâmega, próximo às Caldas de Canaveses 

(20.758,70€), estão em curso as obras de melhoramento das Piscinas 

Municipais de Alpendorada (50.000€), e em fase de conclusão a empreitada de 

execução de infraestruturas elétricas no Loteamento de Ordonho (73.000€), 

apenas para citar algumas destas obras paulatinamente executadas graças ao 

empenho e dedicação dos colaboradores da Câmara Municipal de Marco de 

Canaveses. -----------------------------------------------------------------------------------------
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----- A Senhora Presidente, em resposta às intervenções dos Vereadores, e 

começando pelas questões colocadas pelo Vereador José Mota relativamente 

às Atividades de Enriquecimento Curricular, clarificou que, de facto, a Câmara 

Municipal apenas teve responsabilidade direta na contratação dos vinte e quatro 

professores de educação física, mediante plataforma da DGEstE, uma vez que 

os doze professores de inglês foram contratados pela empresa Know How, de 

acordo com o protocolo firmado com o Município, e os dez professores de outras 

expressões são colocados pela Artâmega, além de três outros professores que 

são diretamente contratados pela Associação de Pais da Escola EB1 do Marco. 

----- Relativamente à desvinculação do Município de Marco de Canaveses à 

ADREDT, comprometeu-se a fazer chegar ao Vereador informação mais 

detalhada acerca das verbas constantes da proposta, que genericamente dizem 

respeito ao diferencial entre o capital subscrito e o capital realizado. ---------------

----- Em relação ao Ponto n.º 26 da ordem de trabalhos da Reunião de Câmara 

transata, entregou ao Vereador o documento presente à referida reunião, que 

discrimina ponto por ponto as informações solicitadas. ---------------------------------

----- Associou-se ao louvor efetuado à apresentação formal do Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Tâmega e Sousa, que 

certamente se traduzirá numa clara mais valia naquilo que é a definição de 

políticas ambientais. ------------------------------------------------------------------------------

----- Passando para a intervenção do Vereador Paulo Teixeira, aproveitou a 

abordagem à temática dos transportes escolares para relembrar que a Câmara 

Municipal alterou a fórmula de cálculo dos três quilómetros de distância ao 
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estabelecimento escolar, passando esta a ser contabilizada pelo percurso do 

transporte público (e não em linha reta, como sucedia anteriormente), o que 

permitiu alargar esta medida de apoio a um maior número de alunos e famílias. 

----- Reconheceu a veracidade das declarações do Vereador acerca da ausência 

de apoios financeiros por parte do Estado para comparticipar a componente de 

transportes escolares, situação que potencialmente se agravará com a 

descentralização de competências, altura em que este transporte terá que ser 

garantido a todos os alunos. --------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à recente visita do Secretário Geral do Partido Socialista e 

Primeiro Ministro, Dr. António Costa, ao Marco de Canaveses, declarou que ao 

contrário do que poderá ter sido transmitido pela comunicação social, o Primeiro 

Ministro respondeu a três questões distintas vinculadas à temática do IC35, 

sendo que a referência à ferrovia serviu exclusivamente para reconhecer o forte 

investimento que foi feito nesta área em tempos recentes pelo Governo de 

Portugal – em dissonância com a ausência de investimento nas décadas 

anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Concretamente sobre o IC35, o Primeiro Ministro fez questão de sublinhar o 

esforço efetuado pelo Governo para que esta obra fosse inscrita no Plano 

Nacional de Investimentos, sendo este um plano estratégico para os próximos 

dez anos. Por conseguinte, manifestou-se tranquila em relação a este assunto, 

afirmando que o que seria efetivamente alarmante era que esta obra não 

estivesse assinalada neste plano. ------------------------------------------------------------

----- Argumentando que a defesa do IC35, pela sua parte, não está diretamente 
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associada à utilização regular deste trajeto, reiterou a sua intenção de não 

estender as suas declarações sobre o IC35 ou assumir qualquer compromisso 

com a população até que o Governo avance com uma data efetiva para a 

implementação deste projeto. ------------------------------------------------------------------

----- Concluindo a sua intervenção, referiu que a Câmara Municipal e os seus 

Vereadores têm motivos para se congratular com a forma como o Governo e o 

Primeiro Ministro têm abordado a questão do IC35, resistindo à tentação de 

assumir compromissos potencialmente irrealistas, erro recorrente em Governos 

anteriores. Acrescentou que a adjudicação do troço de Rans é também um sinal 

positivo da intenção do Governo de avançar com esta obra estruturante e 

fundamental para o Concelho de Marco de Canaveses. --------------------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Teixeira, alegando a defesa da honra, começou 

por clarificar que a sua intervenção anterior não teve quaisquer intenções 

políticas ocultas ou menos transparentes, acrescentando que já por diversas 

ocasiões, na discussão de outras temáticas importantes, deu provas de saber 

fazer uma distinção clara entre as questões que são fundamentalmente 

partidárias, não podendo esquecer as responsabilidades de anteriores Governos 

liderados pelo PSD e CDS-PP nesta matéria da construção do IC35. Não deixou 

de ressalvar, no entanto, e na sequência das declarações da Presidente da 

Câmara, que o Dr. António Costa, atual Primeiro Ministro, já integrou no passado 

um Governo liderado pelo Partido Socialista, que também terá assumido 

compromissos relativamente a esta obra que acabou por não concretizar. -------

----- Em relação à mencionada adjudicação da construção do troço de Rans, 
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solicitou mais informações acerca do traçado e localização geográfica desta via. 

----- Em abono da verdade, referiu ainda que a União Europeia, durante a 

vigência do anterior Governo do Partido Socialista, já teve verbas cativas para a 

concretização do IC35, pelo que facilmente se conclui que os vários partidos do 

arco do Governo partilham responsabilidades nesta matéria. -------------------------

----- Por outro lado, embora seja salutar a inscrição desta obra no Plano Nacional 

de Investimentos, esta iniciativa por si só não mitiga a indefinição acerca das 

previsões para a efetiva concretização da mesma, sendo que até que essa data 

chegue, certamente continuarão a morrer pessoas nas estradas, e 

concretamente na Estrada Nacional 106, por falta de investimento público 

fundamental na região, opção compreensível pelo reduzido peso que esta terá 

no panorama nacional e da constituição da Assembleia da República. -------------

----- Face ao exposto, reiterou convictamente a sua intenção de se fazer ouvir na 

defesa intransigente do IC35 junto das mais altas instâncias políticas nacionais, 

independentemente das forças partidárias em funções no Governo, 

argumentando que irá sempre privilegiar os interesses das populações em 

detrimento de qualquer interesse partidário. -----------------------------------------------

----- Quanto à referência à utilização regular, ou não, da referida via, explicou 

que a mesma foi feita para denotar um maior conhecimento acerca da realidade 

local, e não para dar a entender que a obra eventualmente seria realizada 

visando proveitos próprios ou para benefício exclusivo daqueles que mais 

regularmente efetuam este percurso. --------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, no uso da palavra, solicitou que constasse em ata 
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que o Vereador Paulo Teixeira não exerceu efetivamente o direito à defesa da 

honra, mas limitou-se a aditar argumentos à intervenção anteriormente 

produzida. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, respondendo à questão 

referente às negociações com a empresa concessionária Águas do Marco, 

explicou que este é um dossier que tem vindo a ser trabalhado paulatinamente, 

dia após dia, não sendo ignoráveis as circunstâncias de se tratar de um litígio 

complexo que subsiste há mais de doze anos, que inclusivamente envolve uma 

condenação do Município de Marco de Canaveses, e em que deverá ser levada 

em conta a necessidade de garantir condições favoráveis para ambas as partes. 

----- A este propósito, revelou que já foram feitos alguns progressos importantes 

nas negociações, na vertente da gestão dos trabalhos e de um serviço prestado 

às populações com recurso a outras operadoras, como no caso do acordo 

tripartido celebrado entre a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, a Águas 

do Marco e a Águas do Norte para que os depósitos na área de Toutosa possam 

receber água da vizinha Freguesia de Vila Caiz (Concelho de Amarante). --------

----- Aparte as questões técnicas, declarou ser intenção do Executivo alcançar 

uma solução tão fechada quanto possível, o que envolve a discussão e 

negociação de diversas variáveis que não raro exigem a prestação de 

esclarecimentos ou documentação adicional, circunstância que tem tornado 

morosa a evolução do processo. Aditou ser prioridade do Executivo assegurar 

uma situação de equilíbrio de uma futura concessão, de modo a não fragilizar a 

situação financeira do Município, bem como garantir que qualquer transição 
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entre operadoras não resulte em constrangimentos para a população, ao nível 

do abastecimento de água e tratamento de resíduos. -----------------------------------

----- Sendo esta uma discussão interna e fechada, e não estando ainda 

formalizadas as condições para um acordo, declarou que não poderá revelar 

muito mais sobre o assunto, garantindo, no entanto, estar confiante de que a 

breve prazo será possível alcançar uma solução benéfica para o Concelho de 

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

----- 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 10 de setembro de 

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

de lida, foi aprovada por unanimidade. Não participaram da votação a Senhora 

Vereadora Paula Alexandra Rabaçal Marques e o Senhor Vereador José António 

Carvalho Soares da Mota, por não terem estado presentes na reunião anterior, 

nos termos do artigo 34.º do CPA. ------------------------------------------------------------ 

 

2. Balancete de Tesouraria do dia 20 de setembro de 2019. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 20/09/2019, onde se constatou que havia um saldo 

de 15.046.599,38€ (quinze milhões, quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e 

nove euros, e trinta e oito cêntimos) de Operações Orçamentais, e  

1.638.170,55€ (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, cento e setenta euros, 

e cinquenta e cinco cêntimos) de Operações não Orçamentais. ---------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 
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3. Protocolo de Colaboração – Programa de Generalização das Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Ano Letivo 2019/2020, entre o Município do Marco 

de Canaveses, o Agrupamento de Escolas do Marco de Canaveses e a firma 

Know How – Sociedade de Ensino de Línguas e Ação Social, Lda. (Doc. 03). 

Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/09/2019”. ------------- 

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Teixeira, 

aprovar a minuta do protocolo de colaboração a estabelecer entre o 

Município do Marco de Canaveses, o Agrupamento de Escolas do Marco 

de Canaveses e a firma Know How – Sociedade de Ensino de Línguas e 

Ação Social, Lda., com o objetivo de implementar as Atividades de 

Enriquecimento Curricular, de acordo com a Portaria n.º 644-A/2015 (2.ª 

série), de 24 de agosto, nas escolas básicas do 1.º ciclo básico pertencente 

ao agrupamento e elencadas na cláusula primeira do presente protocolo. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

 

4. Protocolo de Colaboração – Programa de Generalização das Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Ano Letivo 2019/2020, entre o Município do Marco 

de Canaveses, o Agrupamento de Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses e a 

firma Know How – Sociedade de Ensino de Línguas e Ação Social, Lda. (Doc. 

04). Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração mencionado. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 28/09/2019”. ------- 
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Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Teixeira, 

aprovar a minuta do protocolo de colaboração a estabelecer entre o 

Município do Marco de Canaveses, o Agrupamento de Escolas n.º 1 do 

Marco de Canaveses e a firma Know How – Sociedade de Ensino de 

Línguas e Ação Social, Lda., com o objetivo de implementar as Atividades 

de Enriquecimento Curricular, de acordo com a Portaria n.º 644-A/2015 (2.ª 

série), de 24 de agosto, nas escolas básicas do 1.º ciclo básico pertencente 

ao agrupamento e elencadas na cláusula primeira do presente protocolo. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

 

5. Protocolo de Colaboração – Programa de Generalização das Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Ano Letivo 2019/2020, entre o Município do Marco 

de Canaveses, o Agrupamento de Escolas de Alpendorada e a firma Know How 

– Sociedade de Ensino de Línguas e Ação Social, Lda. (Doc. 5). Presente à 

reunião minuta do Protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/09/2019”. ---------------------------- 

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Teixeira, 

aprovar a minuta do protocolo de colaboração a estabelecer entre o 

Município do Marco de Canaveses, o Agrupamento de Escolas de 

Alpendorada e a firma Know How – Sociedade de Ensino de Línguas e Ação 

Social, Lda., com o objetivo de implementar as Atividades de 

Enriquecimento Curricular, de acordo com a Portaria n.º 644-A/2015 (2.ª 

série), de 24 de agosto, nas escolas básicas do 1.º ciclo básico pertencente 
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ao agrupamento e elencadas na cláusula primeira do presente protocolo. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

 

6. Protocolo de Colaboração – Programa de Generalização das Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Ano Letivo 2019/2020, entre o Município do Marco 

de Canaveses, o Agrupamento de Escolas de Sande e a firma Know How – 

Sociedade de Ensino de Línguas e Ação Social, Lda. (Doc. 06). Presente à 

reunião minuta do Protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/09/2019”. ---------------------------- 

Deliberado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Teixeira, 

aprovar a minuta do protocolo de colaboração a estabelecer entre o 

Município do Marco de Canaveses,  o Agrupamento de Escolas de Sande e 

a firma Know How – Sociedade de Ensino de Línguas e Ação Social, Lda., 

com o objetivo de implementar as Atividades de Enriquecimento 

Curricular, de acordo com a Portaria n.º 644-A/2015 (2.ª série), de 24 de 

agosto, nas escolas básicas do 1.º ciclo básico pertencente ao 

agrupamento e elencadas na cláusula primeira do presente protocolo. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

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

 

7. Protocolo de Colaboração – Programa de Generalização das Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Ano Letivo 2019/2020, entre o Município do Marco 

de Canaveses, o Agrupamento de Escolas do Marco de Canaveses e a 
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Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 do Marco de 

Canaveses (sede) (Doc. 07). Presente à reunião minuta do Protocolo de 

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

“À Câmara 18/09/2019”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses, o Agrupamento 

de Escolas do Marco de Canaveses e a Associação de Pais e Encarregados 

de Educação da Escola EB1 do Marco de Canaveses (sede), com o objetivo 

de implementar as Atividades de Enriquecimento Curricular, de acordo 

com a Portaria n.º 644-A/2015 (2.ª série), de 24 de agosto, nas escolas 

básicas do 1.º ciclo básico pertencente ao agrupamento e elencadas na 

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

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

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

 

8. Protocolo de Colaboração – Programa de Generalização das Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Artâmega – Academia das Artes do Marco de 

Canaveses – Ano Letivo 2019/2020, entre o Município do Marco de Canaveses, 

o Agrupamento de Escolas do Marco de Canaveses e a Artâmega – Academia 

das Artes do Marco de Canaveses (Doc. 08). Presente à reunião minuta do 

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

seguinte despacho: “À Câmara 18/09/2019”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses, o Agrupamento 
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de Escolas do Marco de Canaveses e a Artâmega – Academia das Artes do 

Marco de Canaveses, com o objetivo de implementar as Atividades de 

Enriquecimento Curricular, de acordo com a Portaria n.º 644-A/2015 (2.ª 

série), de 24 de agosto, nas escolas básicas do 1.º ciclo básico pertencente 

ao agrupamento e elencadas na cláusula primeira do presente protocolo. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

9. Protocolo de Colaboração – Programa de Generalização das Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Artâmega – Academia das Artes do Marco de 

Canaveses – Ano Letivo 2019/2020, entre o Município do Marco de Canaveses, 

o Agrupamento de Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses e a Artâmega – 

Academia das Artes do Marco de Canaveses (Doc. 09). Presente à reunião 

minuta do Protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/09/2019”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses, o Agrupamento 

de Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses e a Artâmega – Academia das 

Artes do Marco de Canaveses, com o objetivo de implementar as 

Atividades de Enriquecimento Curricular, de acordo com a Portaria n.º 644-

A/2015 (2.ª série), de 24 de agosto, nas escolas básicas do 1.º ciclo básico 

pertencente ao agrupamento e elencadas na cláusula primeira do presente 

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

substituto legal para outorgar no respetivo protocolo. ----------------------------- 
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10. Protocolo de Colaboração – Programa de Generalização das Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Artâmega – Academia das Artes do Marco de 

Canaveses – Ano Letivo 2019/2020, entre o Município do Marco de Canaveses, 

o Agrupamento de Escolas de Alpendorada e a Artâmega – Academia das Artes 

do Marco de Canaveses (Doc. 10). Presente à reunião minuta do Protocolo de 

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

“À Câmara 18/09/2019”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses, o Agrupamento 

de Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses e a Artâmega – Academia das 

Artes do Marco de Canaveses, com o objetivo de implementar as 

Atividades de Enriquecimento Curricular, de acordo com a Portaria n.º 644-

A/2015 (2.ª série), de 24 de agosto, nas escolas básicas do 1.º ciclo básico 

pertencente ao agrupamento e elencadas na cláusula primeira do presente 

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

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

11. Protocolo de Colaboração – Programa de Generalização das Atividades de 

Enriquecimento Curricular – Artâmega – Academia das Artes do Marco de 

Canaveses – Ano Letivo 2019/2020, entre o Município do Marco de Canaveses, 

o Agrupamento de Escolas de Sande e a Artâmega – Academia das Artes do 

Marco de Canaveses (Doc. 11). Presente à reunião minuta do contrato de 

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

“À Câmara 18/09/2019”. ------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses, o Agrupamento 

de Escolas de Sande e a Artâmega – Academia das Artes do Marco de 

Canaveses, com o objetivo de implementar as Atividades de 

Enriquecimento Curricular, de acordo com a Portaria n.º 644-A/2015 (2.ª 

série), de 24 de agosto nas escolas básicas do 1.º ciclo básico pertencente 

ao agrupamento e elencadas na cláusula primeira do presente protocolo. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

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

Associação Obras Sociais São Vicente de Paulo – Centro Social de S. Martinho 

de Soalhães (Doc. 12). Presente à reunião minuta do Protocolo de Colaboração 

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

18/09/2019”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

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

Associação Obras Sociais São Vicente de Paulo – Centro Social de S. 

Martinho de Soalhães, para uma comparticipação financeira no valor de 

1.000,00€ (mil euros), para cumprimento do seu Plano de Atividades e de 

acordo com a candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

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

13. Segunda Adenda ao Protocolo de Parceria “Valorização e Recuperação do 
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Complexo Paroquial da Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses” (Doc. 

13). Presente à reunião minuta da segunda adenda ao protocolo mencionado. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/09/2019”. 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta da segunda adenda ao 

protocolo a estabelecer entre a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Fornos, o Município do Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia do 

Marco, referente à valorização e recuperação do Complexo Paroquial da 

Igreja de Santa Maria do Marco de Canaveses. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------------------------- 

14. Indicação da entidade coordenadora local de parceria de Contrato Local de 

Desenvolvimento Social 4G – Ratificação. Proposta (Doc. 14). Presente à 

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

despacho: “À Câmara 18/09/2019”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação referente à indicação da 

Fundação Santo António como Entidade Coordenadora Local de Parceria 

(ECLP) do CLDS-4G, no Marco de Canaveses. ---------------------------------------- 

15. Consolidação de Mobilidade Intercarreiras. Proposta (Doc. 15). Presente à 

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

despacho: “À Câmara 18/09/2019”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

para consolidação de mobilidade intercarreiras do trabalhador Silvino 

Vieira Pereira, da categoria de assistente operacional para a carreira de 
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Assistente Técnico (Topógrafo), nos termos do n.º 5 do artigo 99.º-A da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação. ----------------------------------------- 

16. Contratos de Emprego – Inserção + Instituto de Emprego e Formação 

Profissional – Acolhimento de quinze beneficiários do Rendimento Social de 

Inserção (Doc. 16). Presente à reunião os contratos mencionados. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/09/2019”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar os contratos de emprego – inserção 

+, para quinze beneficiários do Rendimento Social de Inserção, para 

desenvolver trabalho socialmente necessário em vários estabelecimentos 

de ensino, com a duração de doze meses. Mais foi deliberado dar poderes 

à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar nos respetivos 

contratos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Contratos de Emprego – Inserção Instituto de Emprego e Formação 

Profissional – Acolhimento de trinta beneficiários do Subsídio de Desemprego 

(Doc. 17). Presente à reunião os contratos mencionados. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/09/2019”. ---------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar os contratos de emprego – inserção 

do Instituto de Emprego e Formação Profissional, para acolhimento de 

trinta beneficiários do Subsídio de Desemprego, a iniciar funções nas 

várias escolas do Concelho, pelo período de onze meses. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar nos respetivos contratos. -------------------------------------------------------- 
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18. Constituição de Servidão Administrativa referente às águas residuais do 

Torrão, Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão (Doc. 18). Presente à 

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

despacho: “À Câmara 18/09/2019”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

para efeitos de efetivação da Escritura de Constituição de Servidão sobre 

as parcelas mencionadas na proposta anexa, com Joaquim Moreira 

Guimarães de Aguiar e Ana da Conceição da Rocha Mendes Aguiar. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorga da respetiva escritura. ------------------------------------------------------ 

19. Pagamento de quotas – Dolmen (Doc. 19). Presente à reunião fatura n.º FAC 

AA/527 da Dolmen – Desenvolvimento Local e Regional. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/09//2019”. --------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento da fatura FAC AA/527 à 

Dolmen – Desenvolvimento Local e Regional, no valor de 9.000,00€ (nove 

mil euros), referente a quotas cooperador – ano 2019, nos termos da alínea 

a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 9.º dos Estatutos da Cooperativa. ------------------- 

20. Ratificação do Despacho n.º 35/GP/2019 – Isenção do pagamento de taxas 

por ocupação da via pública no evento “Noite Verde”. Presente à reunião 

despacho n.º 35/GP/2019 mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 18/09//2019”. --------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação do despacho n.º 

35/GP/2019, referente à isenção de taxas de ocupação de via pública no 

evento “Noite Verde”. -------------------------------------------------------------------------- 

21. Voto de Louvor (Doc. 21). Presente à reunião proposta de Voto de louvor 

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

18/09/2019”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao Marcoense 

António Miguel Pinto Pereira, atleta dos Amadores de Pesca do Marco, pela 

Conquista do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Zona Norte em Pesca 

Desportiva de Rio, da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, 

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, e como ponto prévio, fez 

uma reflexão acerca das questões relacionadas com a temática da preservação 

do meio ambiente, salientando que sendo esta uma questão que já se discute 

há largas décadas, não será possível alcançar uma solução satisfatória em 

termos de alterações climáticas enquanto não forem introduzidas mudanças 

profundas ao nível daquelas que são as grandes potências mundiais. -------------

----- Em seguida, e abordando a recente eletrificação da Linha do Douro, 

manifestou a sua opinião de que é necessário insistir na implementação de uma 

linha ferroviária adicional, de modo a corresponder às reais expetativas da 
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população Marcoense. ---------------------------------------------------------------------------

----- Chamou também a atenção para o facto de as locomotivas não possuírem 

sanitários, o que cria graves constrangimentos nos utentes, e para a inexistência 

de um abrigo para os passageiros que aguardam a chegada do comboio. --------

----- Relativamente ao litígio com a empresa concessionária Águas do Marco, e 

sublinhando uma vez mais tratar-se de um problema que se arrasta há 

sensivelmente quinze anos, questionou quantos anos mais serão necessários 

para que se alcance uma solução satisfatória, levando em linha de conta os 

cerca de quinhentos e trinta mil euros (530.000€) que ao longo dos anos já foram 

despendidos com representação legal nesta matéria. -----------------------------------

----- Fez novamente ressurgir a questão referente a quantos cidadãos não 

estarão a pagar convenientemente a taxa de resíduos sólidos urbanos, sendo 

este um problema que subsiste sem resolução, com manifestos prejuízos para 

os utentes cumpridores. -------------------------------------------------------------------------

----- Enfatizou que além das escolas e outros equipamentos públicos, existem 

também edifícios de propriedade privada que também possuem coberturas de 

amianto – sendo que só na sua rua existem pelo menos sete prédios nessa 

situação. Atendendo a que esta foi uma opção que no passado foi licenciada 

pela Câmara Municipal, questionou se a Autarquia poderá de alguma forma 

intervir para coagir os proprietários a proceder à substituição da respetiva 

cobertura. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Como nota final, fez uma referência ao evento denominado “Noite Verde”, 

argumentando ter sido direcionado para um público mais jovem, sem grande 
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relevância para uma população mais envelhecida. ---------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, e começando pelo tema referente às 

alterações climáticas, fez questão de ressalvar que a Comunidade Intermunicipal 

do Tâmega e Sousa tem estado na vanguarda da discussão das políticas 

ambientais, destacando-se a recente apresentação do Plano Intermunicipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas do Tâmega e Sousa, conforme já 

referenciado na presente sessão. -------------------------------------------------------------

----- Relativamente à Linha do Douro e aos transportes ferroviários, não deixou 

de assinalar a constante insatisfação do munícipe, consubstanciada no desejo 

ora expresso de ver nascer mais uma linha eletrificada, desvalorizando desta 

forma todo o esforço e empenho necessários para finalmente concretizar o 

projeto de eletrificação da Linha do Douro no troço entre Caíde de Rei e Marco 

de Canaveses. Abstendo-se de se ater a questões paralelas e menos relevantes 

– como a ausência de sanitários nas locomotivas, situação que deverá ser 

exposta perante a entidade competente, Infraestruturas de Portugal – optou por 

dar o devido destaque à medida introduzida pelo Governo, que atualmente 

permite aos Marcoenses viajar para o Porto, em comboios mais cómodos, 

rápidos e frequentes, com passes cujo custo sofreu uma diminuição na ordem 

dos setenta por cento (70%), o que se saúda. ---------------------------------------------

----- Relativamente à resolução do litígio que opõe o Município de Marco de 

Canaveses à empresa Águas do Marco, fez notar que embora efetivamente este 

já se arraste há cerca de quinze anos, o atual Executivo apenas dispôs até ao 

momento de menos de dois anos para solucionar um problema herdado de 
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enorme complexidade. Por conseguinte, garantiu que assim que existirem novas 

informações sobre o processo, as mesmas serão devidamente transmitidas em 

Reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao pagamento das taxas dos resíduos sólidos, explicou ser este 

igualmente um problema que não pode ser resolvido de um dia para o outro, 

tendo a Câmara Municipal contratado uma empresa externa para proceder à 

atualização de dezoito regulamentos municipais, entre os quais aquele que diz 

respeito à cobrança de taxas dos resíduos sólidos. Acrescentou que quando este 

regulamento for alterado, a cobrança coerciva aos utentes incumpridores 

passará a ser realizada pela Direção Geral dos Impostos, o que se prevê que 

venha a reduzir significativamente a verba despendida pelo Município de Marco 

de Canaveses para pagamento de um serviço que deveria ser pago pelos 

munícipes, de acordo com o princípio do utilizador pagador. --------------------------

----- Quanto às coberturas de amianto, se é verdade que a Câmara Municipal se 

tem substituído à Administração Central nas intervenções de substituição de 

coberturas nas escolas e equipamentos públicos, certamente não poderá levar 

mais longe a sua iniciativa e substituir-se aos proprietários privados e 

associações de condóminos. Neste sentido, sugeriu ao munícipe que pelos seus 

próprios meios possa tentar sensibilizar estes proprietários para a necessidade 

e premência de procederem à substituição das coberturas dos seus edifícios. --

----- Reiterou, finalmente, que a realização do evento “Noite Verde” foi 

claramente uma aposta acertada da Câmara Municipal, com ampla satisfação 

sentida por parte dos comerciantes locais, da população e de todos aqueles que 
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compareceram a este evento que muito contribuiu para a promoção da marca 

identitária do Marco de Canaveses, perspetivando-se que edições futuras 

possam ter similar ou ainda maior sucesso. ------------------------------------------------ 

------------------------------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 

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---------------------------------------  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


