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--------------------ATA NÚMERO TREZE / DOIS MIL E VINTE E UM------------------ 

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

----------------MARCO DE CANAVESES DE 25 DE JUNHO DE 2021---------------- 

----- Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 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, Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo, 

António Fernandes da Silva Dias, Alcino Jorge de Saraiva Vieira e comigo, Maria 

da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica de Administração Geral, 

como secretário da presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal 

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

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

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

----- A Senhora Presidente passou a fornecer algumas informações acerca da 

atividade municipal. -------------------------------------------------------------------------------

----- Começou por dar nota de que no dia 12 de junho, o Executivo participou do 

Colóquio “O olhar das artes sobre a poesia de Daniel Faria”. -------------------------

----- No mesmo dia, decorreu a tertúlia de escritores Marcoenses, intitulada 

“Cinco livros, cinco autores, cinco perguntas”, no Emergente Centro Cultural. ---

----- No dia 13 de junho, pelas dezassete horas, disputou-se o encontro da final 

da Taça da Associação de Futebol do Porto, que opôs o Futebol Clube de 

Alpendorada ao Futebol Clube de Pedroso. ------------------------------------------------

----- No dia 14 de junho teve lugar a cerimónia de inauguração da reabilitação da 

Escola de Paredes de Viadores e Manhuncelos. -----------------------------------------

----- Pelas vinte e uma e trinta, nesse mesmo dia, reuniu o Conselho Municipal 

da Juventude. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 15 de junho, o Executivo esteve representado na cerimónia de 

inauguração da reabilitação da Escola de Casal, após retirada da cobertura em 

fibrocimento. ----------------------------------------------------------------------------------------
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----- No dia 17 de junho, destaque para a participação na sessão do Projeto “Hora 

de Ser”, na Escola EB1 de Vila Nova, Freguesia de Vila Boa de Quires e 

Maureles. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 18 de junho, realizou-se uma reunião com a ANACOM para 

identificação de constrangimentos e dificuldades relacionadas com o 

enquadramento aplicável à implantação de redes de comunicações eletrónicas, 

em particular das redes 5G. --------------------------------------------------------------------

----- No dia 19 de junho, referência para a participação no Virtual Run – Regresso 

ao Futuro, organizado pela Liga dos Bombeiros Portugueses, e na entrega de 

certificados e graduações do estágio ibérico da Escola de Karaté do Marco de 

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

----- No dia 20 de junho ocorreu a cerimónia de entrega de prémios do Enduro 

GP de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- O dia 21 de junho foi preenchido com reuniões do Conselho Diretivo e da 

Assembleia Geral da Associação de Municípios do Baixo Tâmega. -----------------

----- Nessa mesma noite foi celebrado o quadragésimo primeiro aniversário da 

Associação Recreativa e Cultural de Tabuado. -------------------------------------------

----- O dia 22 de junho marcou a apresentação da Estratégia Local de Habitação 

do Marco de Canaveses, numa cerimónia que contou com a presença do 

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Dr. Pedro Nuno Santos, e da 

Secretária de Estado da Habitação, Dra. Marina Gonçalves. --------------------------

----- No dia 23 de junho, o Executivo marcou presença na inauguração e 

apresentação formal do Mural dos Direitos Humanos, na Escola EB 2/3 do 

Marco, criado no âmbito de uma oficina criativa desenvolvida pelo Caerus – 

CLDS-4G para mais de setenta alunos do quinto e sétimo anos de escolaridade. 

----- Também no dia 23 de junho teve lugar o Arraial dos Santos Populares do 

Centro Social de Carvalhosa. ------------------------------------------------------------------

----- Na sequência da informação prestada, salientou a presença do Ministro das 

Infraestruturas e da Secretária de Estado no Marco de Canaveses, num 

momento tão importante para o Município como a apresentação da sua 

Estratégia Local de Habitação. -----------------------------------------------------------------
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----- Sobre este tema, informou que se prevê a construção de habitação a custos 

controlados – indo ao encontro do compromisso eleitoral assumido com os 

Marcoenses – com o claro objetivo de fomentar a fixação de jovens no Concelho, 

no âmbito do Programa “Marco Habita Jovem”. -------------------------------------------

----- A Estratégia Local de Habitação também prevê, numa primeira fase, a 

reabilitação de estabelecimentos escolares, começando pelas Escolas de S. 

Salvador (Soalhães) e Lardosa, resultando em sete apartamentos (T2 e T3). 

Posteriormente, também se procederá à requalificação do Bairro dos 

Murteirados e do Talegre, sendo que a partir de 2022 também começará a 

construção de habitação a custos controlados, num modelo atrativo para a 

fixação de jovens famílias, designadamente moradias geminadas. ------------------

----- Relembrou que a Estratégia Local de Habitação consubstancia um 

investimento global na ordem dos oito milhões de euros (8.000.000€), valor que, 

de acordo com informação veiculada pelo Ministro das Infraestruturas e da 

Habitação, será financiado a cem por cento (100%). ------------------------------------

----- Com o intuito de desmistificar algumas afirmações que têm vindo a público, 

clarificou que o objetivo desta estratégia não passa pela construção de habitação 

social, mas de habitação direcionada para um público alvo específico, os jovens 

casais a fixar no território do Concelho de Marco de Canaveses. --------------------

----- Por fim, referiu que se perspetiva que em 2022, após a elaboração da tabela 

de taxas e licenças, possa entrar em vigor o regulamento da habitação social, 

numa ação complementar aos objetivos da Estratégia Local de Habitação do 

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

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

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

----- O Senhor Vereador Alcino Vieira, no uso da palavra, e em relação a este 

tema abordado pela Presidente da Câmara, assinalou a importância de 

desmistificar a ideia de que o objetivo da Câmara Municipal passa por construir 

habitação social, sendo para o efeito indispensável a distinção entre uma política 

social de habitação e uma política de habitação social, por forma a não serem 

criados ou arraigados estigmas desnecessários neste sentido. ----------------------
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----- A Senhora Presidente, em resposta, fez notar que a expressão “social” nem 

sequer consta da denominação formal da Estratégia Local de Habitação, cuja 

finalidade é garantir o direito a uma habitação condigna a todos os cidadãos, 

conforme consagrado na Constituição da República Portuguesa. -------------------

----- Mais acrescentou que a empresa que está a colaborar com a Câmara 

Municipal de Marco de Canaveses estará à inteira disposição dos munícipes 

para prestar apoio naquilo que seja o processo de apresentação de candidaturas 

a nível particular. -----------------------------------------------------------------------------------

----- 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 11 de 

junho de 2021 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a 

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

2. Balancete de Tesouraria do dia 24 de junho de 2021. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 24-06-2021, onde se constatou que havia um 

saldo de 15.531.350,65€ (quinze milhões, quinhentos e trinta e um mil, 

trezentos e cinquenta euros, e sessenta e cinco cêntimos) de Operações 

Orçamentais, e 1.859.620,56€ (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil, 

seiscentos e vinte euros, e cinquenta e seis cêntimos) de Operações não 

Orçamentais. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Marco de Canaveses e Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo 

de Barcelinhos (Contrato n.º 34/GAV/2021) (Doc. 3). Presente à reunião 

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 21/06/2021”. ---------

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco 
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de Canaveses e Amigos da Montanha, para a atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 1.895,22€ (mil, oitocentos e 

noventa e cinco euros, e vinte e dois cêntimos) para a prossecução do 

programa de apoio ao desenvolvimento associativo apresentado na 

cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes 

à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

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

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

Marco de Canaveses e a Associação Cultural e Desportiva de Avessadas 

(Contrato n.º 35/GAV/2021) (Doc. 4). Presente à reunião Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo mencionado. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 21/06/2021”. ---------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e a Associação Cultural e Desportiva de Avessadas, para 

a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 2.000,00€ 

(dois mil euros) para a prossecução do programa de apoio ao 

desenvolvimento associativo, e 1.700,00€ ( mil e setecentos euros) para 

a prossecução do programa de apoio a equipamentos e modernização 

associativa, apresentado na cláusula segunda do presente contrato. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

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

de Freguesia de Tabuado (Doc. 5). Presente à reunião a proposta 

acompanhada de minuta do protocolo de Cooperação mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 22.06.2021”. -------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Junta de Freguesia de Tabuado, para a atribuição de uma 

comparticipação pecuniária no valor de 20.000,00€ (vinte mil euros) para 
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a realização de obras de requalificação do Cemitério Paroquial de 

Tabuado, mencionada 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 entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses 

– Apoio Financeiro (Doc. 6). Presente à reunião a minuta do protocolo 

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

Câmara. 17.06.2021”. ------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de 

Canaveses, para a atribuição de uma comparticipação pecuniária no 

valor de 10.000,00€ (dez mil euros) para a reparação e manutenção da 

viatura autoescada, de acordo com a candidatura apresentada. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

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

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

Associação dos Combatentes da Guerra do Ultramar do Marco de Canaveses 

– Apoio Financeiro (Doc. 7). Presente à reunião a minuta do protocolo de 

colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 09/06/2021”. -------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Associação dos Combatentes da Guerra de Ultramar de Marco de 

Canaveses, para a atribuição de uma comparticipação financeira no 

valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) para o cumprimento do Plano 

de Atividades, de acordo com a candidatura apresentada. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar no respetivo protocolo. ------------------------------------------------ 
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8. Para conhecimento: Protocolo de Colaboração entre o Ministério da Defesa 

Nacional e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (Doc. 8). 

Presente à reunião o protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara para conhecimento. 

17/06/2021”. -------------------------------------------------------------------------------------

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

9. Para ratificação: Acordo de Dinamização entre a Turismo do Porto e Norte de 

Portugal, E. R. e o Município do Marco de Canaveses (Doc. 9). Presente à 

reunião acordo de dinamização mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara para ratificação. 21/06/2021”. ------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação do acordo de 

dinamização, a estabelecer entre o Turismo do Porto e Norte de Portugal, 

E.R. e o Município de Marco de Canaveses. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo Acordo. ---------------------------------------------------------------------------- 

  

10.  Planos Especiais de Ordenamento do Território, Transposição para os 

Planos Diretores Municipais (Doc. 10). Presente à reunião documento 

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

Câmara 17/06/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal delibera por unanimidade declarar que procedeu à 

alteração por adaptação do PDM, na sequência da transposição para o 

regulamento do PDM, das normas dos Planos Especiais de 

Ordenamento do Território – Plano de Ordenamento das Albufeiras da 

Régua e do Carrapatelo e Plano de Ordenamento da Albufeira de 

Crestuma-Lever, dando cumprimento às disposições contidas nos 

artigos 27.º e 29.º do RJGIT. Esta declaração será devidamente 

transmitida à Assembleia Municipal e comunicada à CCDRN. --------------- 
 

11.  Requalificação da EB 2/3 de Alpendorada, localizada na Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão – Aprovação do Projeto de Execução – 
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Abertura do Procedimento (Doc. 11). Presente à reunião a proposta 

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

Câmara. 21/06/2021”. -------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, aprovando-se a abertura do respetivo procedimento, bem 

como as peças do procedimento, e ainda a designação do Júri do 

Procedimento, nos termos do artigo 67.º, n.º 1 do CCP, ficando como 

Gestor do Contrato o Sr. Eng.º Nuno Ferreira, de acordo com a proposta 

que se anexa e se dá por transcrita. --------------------------------------------------- 

12.  Plano de Transportes Escolares do Município do Marco de Canaveses para 

o ano letivo 2021/2022 (Doc. 12). Presente à reunião proposta mencionada. 

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

18/06/2021”. -------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Transportes Escolares 

do Município de Marco de Canaveses para o ano letivo de 2021/2022. --- 

13.  Projeto de Regulamento Municipal do “Concurso Marcoense como Nós” 

(Doc. 13). Presente à reunião proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 17/06/2021”. ----------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar, para efeitos de submissão a 

discussão pública, a decorrer no período de trinta dias úteis a contar da 

data de publicação da presente deliberação no Diário da República, o 

anexo Projeto de Regulamento Municipal do Concurso “Marcoense 

como Nós”, para efeitos de ulterior aprovação pela Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------- 

14.  Recrutamento de técnicos superiores de desporto para assegurar o 

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

Ciclo do Ensino Básico, Atividade Física e Desportiva para o ano letivo 

2021/2022 (Doc. 14). Presente à reunião proposta mencionada. Pela Sra. 
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Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 17/06/2021”. --------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta que se dá por transcrita, 

nos termos conjugados do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, 

de 3 de setembro, e artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 

atual redação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

15.  Contrato de arrendamento para fins não habitacionais entre a SONAERP-

RETAIL PROPERTIES, S.A. e o Município do Marco de Canaveses (Doc. 15). 

Presente à reunião a minuta do contrato de arrendamento mencionado. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 21/06/20”-------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta de contrato de 

arrendamento para fins não habitacionais, nos termos em que se anexa 

e se dá por transcrita. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato.  

16.  Auto de cedência de parcela de terreno ao domínio público municipal (Doc. 

16). Presente à reunião Auto de cedência mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 17/06/2021”. ------------------------

Deliberado por unanimidade aceitar a cedência de parte do prédio, sito 

na Rua da Igreja, Freguesia de Banho e Carvalhosa, com a área de 62 

m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 89 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1125. Em contrapartida, o 

Município de Marco de Canaveses compromete-se, após o referido 

alargamento, a reconstruir o muro de suporte / vedação e proceder à 

drenagem das águas pluviais, cujo valor, segundo avaliação dos 

Serviços Técnicos Municipais, ascende a 6.500,00€ (seis mil e 

quinhentos euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorga do respetivo auto. ---------------------------------------------------------  

17.  Aceitação de livros a título de doação e benefício do inventário da Biblioteca 

Municipal Poeta Joaquim Monteiro (Doc. 17). Presente à reunião a proposta 
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mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 09/06/2021”. -------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aceitar os livros arrolados na listagem 

anexa na referida proposta, a título de doação, nos termos do artigo 33.º, 

n.º 1, alínea j), do anexo I da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro. ----------------  

18.  Aceitação de pinturas a título de doação e benefício do inventário do Museu 

Municipal Cármen Miranda (Doc. 18). Presente à reunião a proposta 

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

Câmara 18/06/2021”. -------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aceitar, a título de doação e benefício do 

inventario do Museu Municipal, três pinturas alusivas a Cármen Miranda, 

nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea j), do anexo I da Lei n.º 75/2013, 12 

de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

19.  Designação de pessoa para o exercício do cargo de Provedor do Cidadão 

com Deficiência da Câmara Municipal do Marco de Canaveses (Doc. 19). 

Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara 22/06/2021”. ----------------------------------------

Forma de votação, nos termos do artigo 31.º do CPA, são tomadas por 

escrutínio secreto. Deliberada por maioria, com cinco votos a favor, uma 

abstenção, e um voto contra, a designação de Camilo António de Lima 

Nogueira do Estatuto do Provedor do Cidadão com deficiência da 

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

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

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

aos munícipes presentes que desejassem intervir. Não se registaram pedidos de 

intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA--------------------------- 
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E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis horas e vinte 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 Ferreira, 

Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara Municipal, 

a subscrevi e assino. ----------------------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


