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

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

------------MARCO DE CANAVESES DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020------------- 

----- Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 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, Alcino Jorge de Saraiva Vieira e comigo, Maria 

da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenador Técnica da Administração Geral, 

como secretário da presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal 

do Marco de Canaveses. Quando eram quinze horas e trinta minutos, a Senhora 

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

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

----- A Senhora Presidente passou a prestar informação acerca da atividade 

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

----- Começou por dar nota de que no dia 27 de outubro foi feita a assinatura do 

auto de consignação para a remodelação da fachada sul do Estádio Municipal 

de Alpendorada. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Também no dia 27 de outubro reuniu o Conselho Geral da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. --------------------------------------------------------

----- No dia 28 de outubro, o Executivo acompanhou a visita às instalações da 

Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canaveses, no âmbito das visitas 

promovidas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, em articulação com a 

Autoridade de Saúde Local e Segurança Social, às instituições de solidariedade 

social do Concelho de Marco de Canaveses, para monitorização da 

implementação das medidas de prevenção neste cenário de pandemia. ----------

----- O dia 28 de outubro também ficou marcado pela apresentação do Grande 

Prémio de Portugal 2020, que integra o Campeonato do Mundo de Enduro que 

decorre no Marco de Canaveses, resultando a organização da prova de uma 

parceria entre a Federação de Motociclismo de Portugal e o Motor Clube do 
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Marco. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 29 de outubro teve lugar a 8.ª Reunião Extraordinária da Comunidade 

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

----- No dia 30 de outubro procedeu-se à assinatura do auto de consignação para 

a empreitada de requalificação da Escola Básica do 1.º ciclo do Peso (Santo 

Isidoro e Livração). --------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 3 de novembro realizou-se uma reunião da Comissão Distrital de 

Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 4 de novembro foram entregues mais alguns apoios a famílias no 

âmbito do Fundo de Emergência Social, sendo que no mesmo dia decorreu uma 

reunião com representantes do Partido Comunista Português para auscultação 

sobre o Orçamento Municipal para 2021, ao abrigo do Estatuto do Direito de 

Oposição. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para o dia 5 de novembro foi agendada uma reunião da Subcomissão de 

Acompanhamento da SARS-CoV-2, que se realizou nas instalações da Câmara 

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

----- No dia 6 de novembro teve lugar a primeira reunião do Conselho Municipal 

de Saúde, com a tomada de posse dos respetivos membros. ------------------------

----- No dia 9 de novembro, destaque para uma sessão de apresentação de doze 

vinhos produzidos no território do Concelho de Marco de Canaveses, com a qual 

se assinalou o Dia Mundial do Enoturismo, organizada pela Câmara Municipal, 

em parceria com a Rota dos Vinhos do Marco, e transmitida através das 

plataformas digitais. -------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 11 de novembro participou na sessão solene de abertura do ano 

académico do curso de defesa nacional, que se estenderá até maio de 2021, e 

do qual participará, juntamente com mais três Presidentes de Câmara. -----------

----- Ainda no dia 11 de novembro decorreu a cerimónia de assinatura da carta 

de compromisso de adesão à plataforma municipal dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável. ------------------------------------------------------------------

----- Finalmente, no dia 12 de novembro, o Executivo esteve representado na 

cerimónia de inauguração do Parque Multiusos de Eiró (Freguesia de Soalhães). 
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----- 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, e na sequência da 

informação prestada acerca da reunião com representantes do Partido 

Comunista Português, ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, para discutir 

o Orçamento Municipal para 2021, questionou se está previsto o agendamento 

de reuniões para audição dos Partidos na Oposição, no âmbito da preparação 

das peças que integram os documentos previsionais – Orçamento, Grandes 

Opções do Plano e Plano Plurianual de Investimentos. Aproveitou para perguntar 

se estes documentos previsionais serão apreciados na Reunião Pública de 

novembro, ou se eventualmente apenas serão apresentados ao Executivo 

durante o mês de dezembro. -------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à situação de pandemia, solicitou algumas informações 

adicionais acerca do estado atual do Concelho de Marco de Canaveses, tendo 

em consideração a evolução algo alarmante do número de novos casos no 

território nacional. Neste contexto, questionou quais têm sido os pontos mais 

críticos identificados no Concelho, e qual a articulação que tem vindo a ser feita 

entre a gestão municipal e a área da saúde. -----------------------------------------------

----- Sendo este um tema amplamente debatido nas redes sociais, também 

questionou se existe algum balanço acerca do impacto da realização de eventos 

desportivos, como o Rally “Terras d’Aboboreira” ou o Campeonato Mundial de 

Enduro, na disseminação do vírus a nível local. ------------------------------------------

----- Solicitou ainda um feedback relativamente ao dia de finados e visitas aos 

vários cemitérios do Concelho. ----------------------------------------------------------------

----- Em relação à proposta apresentada pelos Vereadores do PSD para redução 

da Derrama e da participação no IRS – a qual veio a ser rejeitada pela maioria 

socialista – e tendo sido questionado o real impacto financeiro no Orçamento da 

Câmara Municipal da implementação destas medidas, questionou se os serviços 

camarários já procederam à simulação anteriormente solicitada, por forma a que 

se possa aferir o valor exato que as mesmas comportariam para o Orçamento 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------
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----- A Senhora Presidente, em resposta, e começando pela questão referente à 

audição dos Partidos políticos para a definição do Orçamento Municipal para 

2021, informou que ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, os três 

Partidos com assento na Câmara ou Assembleia Municipal foram convocados 

para uma reunião, dos quais apenas o Partido Comunista Português marcou 

presença, sendo que o CDS-PP solicitou o agendamento de uma nova data, por 

dificuldade de agenda, e o PSD não esboçou qualquer resposta ao convite 

endereçado por e-mail pela Câmara Municipal. -------------------------------------------

----- Quanto à discussão dos documentos previsionais para 2021, a mesma será 

feita na Reunião Pública de Câmara do mês de novembro, sendo posteriormente 

submetidos à sessão da Assembleia Municipal que se realizará no mês de 

dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste campo, deu nota das dificuldades que os serviços técnicos têm 

sentido na elaboração do Orçamento de acordo com as novas regras 

estabelecidas – um Plano Plurianual de Investimentos a quatro anos, e não a 

dois, e o enquadramento das despesas referentes às competências transferidas 

no âmbito da educação, bem como dos respetivos protocolos firmados com 

entidades diversas. --------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao ponto de situação local do estado de pandemia, indicou 

ter-se realizado uma reunião da Subcomissão da Proteção Civil, em que os 

Presidentes das Juntas de Freguesia reiteraram a sua disponibilidade para 

manter uma estreita colaboração com a Autoridade Local de Saúde, assim como 

já tinham feito no plano de vacinação da gripe, cedendo instalações e transportes 

para que os utentes não tivessem que se deslocar às unidades de saúde para 

administração desta vacina. --------------------------------------------------------------------

----- A Autoridade Local de Saúde tem vindo a trabalhar na gestão dos cuidados 

de saúde primários, estando prevista para esta mesma data a entrada em 

funcionamento da ADR, uma área de apoio ao doente com dificuldades 

respiratórias, junto ao Centro de Saúde do Marco. Explicou que esta foi uma 

solicitação da ARS e do ACES, assumindo a Câmara Municipal a 

responsabilidade por toda a componente logística – aluguer e colocação de 
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contentores, instalação de sanitários, entre outros. Salientou o agradecimento 

público efetuado pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Tâmega na 

sua página de Facebook, reconhecendo o mérito da colaboração do Município 

de Marco de Canaveses nesta área, permitindo assim um atendimento e 

tratamento prioritário aos utentes com doenças respiratórias. ------------------------

----- De resto, a articulação e o apoio prestado pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses, da Cruz Vermelha e das 

próprias Juntas de Freguesia à Autoridade de Saúde Local têm-se mantido, quer 

no que se refere ao aspeto logístico, com a manutenção de espaços de 

retaguarda para qualquer eventualidade, como do ponto de vista dos recursos 

humanos. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Como referido na informação inicial, também têm sido feitas visitas às 

instituições de solidariedade social no território, acompanhadas por uma técnica 

da Segurança Social, pela Delegada de Saúde e pelo Comandante Operacional, 

por forma a monitorizar e validar os respetivos planos de contingência, sendo 

que até ao momento o balanço referente ao funcionamento cotidiano destas 

instituições tem sido manifestamente positivo. --------------------------------------------

----- Atendendo ao número de casos reportados no Concelho de Marco de 

Canaveses, tem sido preocupação constante da Delegada de Saúde e da 

Autoridade Local de Saúde ir ao encontro das medidas estipuladas pelo Governo 

para o atual estado de emergência decretado, reduzindo-se ao mínimo os 

encontros familiares ou outros convívios sociais, visto estar comprovado pela 

rastreabilidade efetuada pela Unidade Local de Saúde que cerca de sessenta e 

oito por cento (68%) dos casos de contágio acontecem no seio familiar ou entre 

amigos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Revelou que a Câmara Municipal se predispôs a colaborar com a Autoridade 

Local de Saúde na questão da rastreabilidade dos casos identificados, tendo 

cedido para o efeito cinco técnicos superiores, que se encontram atualmente a 

dar suporte aos contatos telefónicos aos cidadãos. --------------------------------------

----- Na reunião com o ACES, a Câmara Municipal e os Presidentes das Juntas 

de Freguesia também tiveram oportunidade de manifestar a sua preocupação 



                                                                                 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 19 
                                                                                                              REALIZADA EM 13.11.2020 

 

Reunião de Câmara, 13 de novembro de 2020 
 

- 6 - 

Não é possível apresentar a imagem.

com o funcionamento dos cuidados de saúde primários, o qual não estará a ir ao 

encontro das necessidades e expetativas da população que padece de outras 

maleitas que não a Covid-19. Reconheceu, porém, os graves constrangimentos 

que têm sido sentidos ao nível dos recursos humanos no quadro clínico, dando 

nota de que o último concurso lançado pelo ACES para colocação de médicos 

na região para os cuidados de saúde primários ficou deserto, circunstância a que 

acresce o facto de duas médicas se encontrarem de baixa prolongada. Sendo 

esta uma preocupação transversal a todos os Presidentes de Câmara da região, 

foi a mesma plasmada numa missiva remetida à Ministra da Saúde, apelando 

para a necessidade urgente do reforço do quadro clínico nos cuidados de saúde 

primários. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Além da colaboração com a Autoridade Local de Saúde atrás descrita, 

vincou que o Município de Marco de Canaveses também tem em funcionamento 

uma linha de apoio social que presta informação pertinente aos cidadãos, 

fazendo a devida articulação, quando necessário, com os parceiros na área da 

saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não deixando de manifestar a sua preocupação com o facto de o Marco de 

Canaveses ser o Município com maior número de casos ativos no âmbito da 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, aproveitou para salientar o 

trabalho profícuo que foi feito com os Agrupamentos de Escolas na área da 

educação, sendo que com a devida antecedência foi possível planear de forma 

eficiente o início de um novo ano letivo. Apesar dos casos reportados, 

congratulou-se com a forma serena e eficaz com que a comunidade educativa 

tem sabido gerir a situação de pandemia, implementando com rigor os respetivos 

planos de contingência, e deixou uma palavra de reconhecimento e apreço pelo 

papel fundamental do corpo docente, de todos os colaboradores e dos pais e 

encarregados de educação. --------------------------------------------------------------------

----- No que concerne ao dia de finados e visitas aos cemitérios, explicou que a 

Câmara Municipal elaborou um documento com algumas diretivas, as quais 

foram partilhadas com os Presidentes das Juntas de Freguesia que assim o 

entenderam. Solicitado de igual modo um feedback por parte dos Presidentes de 
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Junta, estes deram conta de que a afluência aos cemitérios foi bem menor do 

que o expectável, tendo sido integralmente cumpridas as regras definidas com 

base nas orientações da Direção Geral de Saúde. Assinalou que várias Juntas 

de Freguesia optaram pela adoção de medidas complementares, como a 

disponibilização de gel desinfetante e de máscaras, além do normal controlo das 

entradas nos cemitérios. Assim, tanto no Cemitério Municipal, como nos 

restantes cemitérios geridos pelas Juntas de Freguesia, não foi reportado 

qualquer incidente anómalo. --------------------------------------------------------------------

----- No que concerne à proposta apresentada pelos Vereadores do PSD em 

anterior Reunião de Câmara, para eventual redução da taxa de Derrama e da 

participação variável no IRS, declarou que no tempo devido serão apresentados 

os resultados da simulação que será efetuada pelos serviços técnicos. -----------

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

partilhou em primeira mão o seu testemunho em relação ao período de 

isolamento a que esteve sujeito na sequência do resultado positivo do teste à 

Covid-19, aproveitando para louvar e agradecer o acompanhamento diário de 

que foi alvo por parte dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, não 

deixando de reconhecer a eficiência do funcionamento dos mecanismos de 

apoio implementados para dar resposta à atual circunstância de pandemia. -----

----- A Senhora Presidente, complementando a sua anterior intervenção, e no 

que concerne à questão relativa aos eventos desportivos que estão a decorrer 

no território Marcoense, declarou que teve oportunidade de estar no terreno com 

o responsável da Federação Portuguesa de Motociclismo e com o Presidente do 

Motor Clube do Marco, que apresentaram um balanço positivo daquilo que foi o 

controlo das ocorrências nestes eventos, não se registando qualquer incidente 

assinalável. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Clarificando que a Direção Geral de Saúde deu parecer favorável à 

realização destas provas por se tratar de uma modalidade desportiva individual 

e de baixo risco, explicou que a organização teve a preocupação de reforçar as 

medidas de contingência, desde logo com a realização de testes a todos os 

elementos das equipas participantes e o reforço do contingente da GNR nas 
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áreas adstritas às três provas (Tuías, Montedeiras e Bem Viver), além da normal 

colaboração com os parceiros da Proteção Civil e com os Bombeiros Voluntários. 

----- Como nota final, revelou ter sido aprovada uma comparticipação comunitária 

para a obra de requalificação urbana e paisagística do Parque de Bitetos que 

ascende a um milhão, quinhentos e dezasseis mil, trezentos e um euros 

(1.516.301€), que já inclui o financiamento para a área do estacionamento, a 

integrar numa segunda fase do projeto. -----------------------------------------------------

----- 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 ordinária da Câmara Municipal do dia 26 de outubro 

de 2020 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a qual, depois 

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

----- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, e sem colocar em causa 

a veracidade dos factos plasmados na ata em apreço, lamentou que a Presidente 

da Câmara tenha utilizado meios públicos, e em particular a ata de uma reunião 

do Executivo, para perpetrar um ataque a opositores políticos e uma tentativa de 

se imiscuir em assuntos internos de um Partido que não aquele que representa. 

Declarou que tal postura é reveladora de verdadeiro desnorte e de uma 

insegurança que não se coaduna com o exercício do mais alto cargo do 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Também lamentou que a Presidente de Câmara confunda reiteradamente o 

órgão executivo com um tribunal e os Vereadores na Oposição com réus, e 

acrescentou que volvidos três anos do corrente mandato, poder-se-á concluir 

que a Presidente de Câmara ainda não se conseguiu libertar do estigma de todos 

os anos que passou na Bancada da Oposição, estando a manifestar nítidas 

dificuldades em lidar com as críticas, em estar à altura dos desafios inerentes ao 

cargo que ocupa e em ser uma referência de liderança para os Marcoenses. ----

----- A Senhora Presidente, em resposta, começou por esclarecer que não foi a 

Presidente da Câmara que confundiu o seu papel, mas foi o Vereador José Mota 
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quem tentou confundir todos os presentes, alegando que uma reunião do órgão 

executivo não seria o fórum adequado para discutir um comunicado público do 

PSD, Partido que o Vereador representa neste órgão. Clarificou que quando 

abordou os Vereadores do PSD em relação a este comunicado, não o fez na 

qualidade de Presidente da Comissão Política do Partido Socialista, mas na 

qualidade de Presidente de Câmara, tendo sido notória a ausência de uma 

resposta concreta e satisfatória por parte dos Vereadores do Partido Social 

Democrata, incapazes de assinalar um único exemplo de falhas da Câmara 

Municipal ou das instituições nas medidas de combate à Covid-19. -----------------

----- Lamentou que numa atitude cobarde, os Vereadores do PSD se tenham 

escondido atrás de um comunicado emitido pelo seu Partido, que ataca 

infundadamente a Câmara Municipal e as instituições locais, não tendo sido 

capazes de justificar o conteúdo de um comunicado no qual declararam rever-

se. Mais do que cobardia, classificou a atitude dos Vereadores do Partido Social 

Democrata como uma profunda desfaçatez, irresponsabilidade, e um claro 

exemplo de baixa política. -----------------------------------------------------------------------

----- Por fim, relativamente à acusação de transformar as reuniões de Câmara 

num tribunal, aditou estar perfeitamente ciente de que o julgamento sobre aquilo 

que é a ação da Presidente da Câmara e de todos os Vereadores competirá à 

população Marcoense. ---------------------------------------------------------------------------

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

surpreendido com a postura e termos utilizados pela Presidente da Câmara 

Municipal, argumentando que a sua atitude agressiva e impetuosa não só reforça 

a ideia de uma certa insegurança, como comprova a dificuldade que a Presidente 

da Câmara tem sentido para exercer condignamente o mais alto cargo da 

magistratura municipal. --------------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, reiterou que será da responsabilidade 

dos Marcoenses, nas próximas eleições autárquicas, ajuizar se a Presidente de 

Câmara tem sido capaz, ou não, de estar à altura das funções que exerce, 

contrapondo que os Vereadores do PSD, por seu turno, também têm evidenciado 

lacunas na adequação ao seu papel como Oposição, o qual exige um sentido de 
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responsabilidade que não tem sido claramente manifestado ao longo dos três 

últimos anos, e em particular na última Reunião de Câmara, no debate em torno 

do comunicado do PSD. -------------------------------------------------------------------------

----- Concluindo a sua intervenção, reiterou que compreende ser uma atitude de 

cobardia política a incapacidade dos Vereadores de defender em Reunião de 

Câmara, publicamente, o conteúdo do comunicado emitido pelo Partido que 

representam. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Balancete de Tesouraria do dia 12 de novembro de 2020. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 12/11/2020, onde se constatou que havia um saldo 

de  16.727.383,09€ (dezasseis milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos 

e oitenta e três euros, e nove cêntimos) de Operações Orçamentais, e 

1.614.911,66€ (um milhão, seiscentos e catorze mil, novecentos e onze euros, e 

sessenta e seis cêntimos) de Operações não Orçamentais. ---------------------------  

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

3. Para ratificação: Protocolo de Cooperação Institucional – Programa “Vacinação 

SNS Local”, entre a Associação Dignitude e o Município do Marco de Canaveses 

(Doc. 3). Presente à reunião protocolo mencionado. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 03/11/2020”. --------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar ratificar o protocolo de colaboração 

estabelecido entre o Município de Marco de Canaveses e a Associação 

Dignitude, que visa estabelecer as regras de referenciação dos 

beneficiários do Programa “Vacinação SNS Local” no Município de Marco 

de Canaveses. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 

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

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

Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno – Apoio Financeiro (Doc. 4). 

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

seguinte despacho: “À Câmara 29/10/2020”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar minuta do protocolo de colaboração 
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a celebrar entre o Município de Marco de Canaveses e a Confraria do Anho 

Assado com Arroz de Forno, para uma comparticipação financeira no valor 

de 500,00€ (quinhentos euros) para a prossecução do plano de atividades, 

conforme candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga no respetivo 

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

5. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e a Associação Desportiva de Carvalhosa; Apoio Financeiro (Doc. 

05). Presente à reunião minuta do contrato mencionado. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 09/11/2020”. --------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa nos 

termos apresentados, a celebrar entre o Município do Marco de Canaveses 

e a Associação Desportiva de Carvalhosa, para apoio financeiro, no valor 

de 47.500,00€ (quarenta e sete mil e quinhentos euros) para a prossecução 

do programa de apoio a infraestruturas apresentado na cláusula segunda 

do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

ou seu substituto legal para outorga no respetivo protocolo. ------------------- 

6. Escala de Turnos de Farmácia no Marco de Canaveses – Administração 

Regional de Saúde do Norte – Informação 2020; Proposta (Doc. 06). Presente à 

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

despacho: “À Câmara 03/11/2020”. ----------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o parecer favorável à Escala de 

Turnos das Farmácias no Concelho do Marco de Canaveses para o ano 

2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Contratos Emprego-Inserção - Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(Doc. 7). Presente à reunião contrato mencionado. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 28/10/2020”. --------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o Contrato Emprego-Inserção + | 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, para o acolhimento de vinte 
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beneficiários/as do subsídio de desemprego, pelo período de doze meses, 

para desenvolvimento de trabalho socialmente útil e necessário em vários 

estabelecimentos de ensino, em colaboração com os agrupamentos 

escolares e comunidade educativa. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga do respetivo 

contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Contratos Emprego-Inserção + Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(Doc. 8). Presente à reunião contrato mencionado. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 28/10/2020”. --------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o Contrato Emprego-Inserção + | 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, para o acolhimento de um 

desempregado de longa duração, ou beneficiário do Rendimento Social de 

Inserção, pelo período de doze meses, prestando colaboração com o 

Departamento de Obras e Urbanismo. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga do respetivo 

contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Escritura de doação de 120m2 de terreno para a instalação do futuro reservatório 

de água na Calçada do Monte, na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão; 

Proposta (Doc. 9). Presente à reunião contrato mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 30/10/2020”. -------------

Deliberado por unanimidade aceitar a doação de Ana Paula Alves Pinheiro,  

Maria Célia Alves Pinheiro Miguel e Carlos José Alves Pinheiro, de uma 

parcela de terreno com 120m2, do prédio inscrito na matriz urbana sob o 

artigo 2968 da Freguesia de alpendorada, Várzea e Torrão e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob a ficha 2924 da Freguesia de 

Alpendorada e Matos, para a instalação de um reservatório de água,  

gratuitamente, sem contrapartidas, ao Município de Marco de Canaveses. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

legal para outorga do respetivo contrato. ----------------------------------------------- 
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10. Atribuição de licenças de ocupação para a atividade de comércio a retalho em 

feiras e mercados; Proposta (Doc. 10). Presente à reunião contrato mencionado. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 06/11/2020”. 

Deliberado por unanimidade aprovar a renovação por mais um ano civil (01 

de janeiro a 31 de dezembro 2021) da concessão das licenças de ocupação 

de lugar de venda em Feiras e Mercados do Marco de Canaveses, nos 

termos da proposta apresentada. ---------------------------------------------------------- 

11. Voto de Louvor (Doc. 11). Presente à reunião proposta de Voto de Louvor 

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

10/11/2020”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao piloto Pedro 

Bianchi Prata, pela conquista da Taça do Mundo FIM de Bajas, na Classe 

Veteranos, sagrando-se Campeão Mundial, dignificando e prestigiando o 

Município do Marco de Canaveses. -------------------------------------------------------- 

12. Requalificação urbana e paisagística do Parque de Bitetos – Aprovação do 

Projeto de Execução – Abertura de Procedimento. Presente à reunião proposta 

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

10/11/2020”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada dos termos 

da informação técnica, que se anexa e se dá por transcrita, o projeto de 

execução da referida empreitada, assim como o demais proposto na citada 

informação, e ainda a designação do Júri do Procedimento aí mencionado, 

nos termos do artigo 67.º, n.º 1 do CCP, bem como a designação do Gestor 

do Contrato, Arquiteto Rui Almeida. ------------------------------------------------------ 

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezoito horas a Senhora Presidente 

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente ata que 

foi aprovada em minuta, nos termos do artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. E eu, Maria da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora 
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Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara Municipal, a subscrevi e 

assino. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


