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

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

----------------MARCO DE CANAVESES DE 11 DE JUNHO DE 2021---------------- 

----- Aos onze 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 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------------------------

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

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

----- Começou por informar que no dia 31 de maio, o Executivo esteve 

representado na cerimónia religiosa de encerramento do mês de maio, na 

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

----- No dia 1 de junho decorreu uma iniciativa por videoconferência, promovida 

pela Escola Secundária de Alpendorada, intitulada “Santos da casa também 

fazem milagres”. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Neste dia também se assinalou o Dia Mundial da Criança, com entrega de 

lembranças aos jovens alunos das escolas básicas e jardins de infância do 

Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 2 de junho teve lugar uma reunião para apresentação do projeto 

“Cidadania e proteção para os riscos e autoproteção”, com os Serviços 

Municipais da Proteção Civil. -------------------------------------------------------------------

----- Ainda no dia 2 de junho procedeu-se à entrega de um apoio financeiro no 

âmbito do Fundo de Emergência Social e ocorreu a cerimónia de assinatura do 
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auto de consignação da segunda fase da rede de abastecimento de água e 

drenagem de águas pluviais em Tabuado e Marco. --------------------------------------

----- No dia 4 de junho, o Executivo participou nas sessões de abertura e de 

encerramento das II Jornadas Municipais de Educação. -------------------------------

----- Pelas dezoito horas, realizou-se a cerimónia de homenagem ao atleta Hugo 

Gonçalves, que se sagrou campeão nacional de Trail Ultra Endurance. -----------

----- No dia 5 de junho, destaque para a iniciativa de workshops de bonecas de 

pano, no Emergente Centro Cultural, e para a entrega de prémios da prova 

Tâmega Swimrun Kids, no Parque de Lazer em Alpendorada, Várzea e Torrão, 

sendo que a cerimónia de entrega de prémios relativos às provas para atletas 

adultos decorreu no dia seguinte. -------------------------------------------------------------

----- A noite de 5 de junho ficou marcada por uma sessão de cinema ao ar livre 

em Soalhães. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 6 de junho foi apresentada a peça de teatro “Seis conselhos para um 

rio”, pelo Teatro Regional da Serra de Montemuro, levada a palco numa parceria 

entre a Câmara Municipal de Marco de Canaveses e a Rota do Românico. ------

----- No dia 7 de junho decorreu a cerimónia de inauguração da parede para 

intervenções artísticas no Parque de Lazer da Cidade, decorrente do projeto 

vencedor do Orçamento Participativo Jovem, denominado “Um Marco com Cor”. 

----- O dia 8 de junho foi preenchido com a cerimónia do hastear da Bandeira 

Verde do Programa Ecoescolas na Escola EB 2/3 de Sande, com a qual se 

assinalou o Dia Mundial dos Oceanos. Ainda no âmbito deste dia internacional, 

foi promovida uma campanha de sensibilização para a proteção dos oceanos, 

pela Escola Secundária do Marco, intitulada “O Mar Começa Aqui”. ----------------

----- Ao final da tarde foi inaugurado um empreendimento turístico no Torrão. ---

----- No dia 9 de junho, o Executivo participou na cerimónia de inauguração da 

reabilitação da Escola EB1 do Cabo (Maureles), intervencionada ao nível da 

retirada da cobertura em fibrocimento. ------------------------------------------------------

----- Nessa mesma noite teve lugar a cerimónia de apresentação do Mundial de 

Enduro, no Emergente Centro Cultural. -----------------------------------------------------

----- Por fim, no dia 10 de junho, salienta-se a cerimónia de inauguração do 
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Parque dos Avós, na Freguesia de Soalhães, e a Feira de Artesanato levada a 

cabo pela Associação de Artesãos no Jardim Municipal. -------------------------------

----- 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 31 de maio 

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 9 de junho de 2021. Foi apreciado o Balancete 

de Tesouraria de 28-05-2021, onde se constatou que havia um saldo de 

15.818.665,08€ (quinze milhões, oitocentos e dezoito mil, seiscentos e 

sessenta e cinco euros, e oito cêntimos) de Operações Orçamentais, e 

1.853.180,22€ (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, cento e oitenta 

euros, e vinte e dois cêntimos) de Operações não Orçamentais. -----------------

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

3. Renovação e ampliação da ARU do Marco (Doc. 3). Presente à reunião 

proposta mencionada. Pela Senhora Presidente foi exarado o presente 

despacho: “A Câmara. 07.06.2021”. ------------------------------------------------------

----- Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de renovação e 

ampliação da ARU do Marco, nos termos apresentados, submetendo-se 

para aprovação da Assembleia Municipal. 
 

4. Informação sobre os Compromissos Plurianuais face à Autorização Prévia no 

âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – LCPA (Doc. 4). 

Presente informação mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

presente despacho: “A Câmara. 07.06.2021”. -----------------------------------------  

Tomado conhecimento. Para conhecimento da Assembleia Municipal.  
 

5. 3.ª Revisão – Alteração Modificativa às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento Municipal para o ano económico de 2021 (Doc. 5). Presente à 
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reunião informação referente à 3.ª Revisão mencionada. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara Municipal, para 

aprovar a revisão orçamental nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º e 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09”. ---------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a 3.ª Revisão – Alteração 

Modificativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal para o 

ano económico de 2021, nos termos da proposta apresentada que se 

anexa e se dá por transcrita. Mais foi deliberado submeter à Assembleia 

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

6. Regulamento Interno de Admissão e Utilização do Espaço MarcoInvest do 

Município do Marco de Canaveses (Doc. 6). Presente proposta e regulamento 

interno mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 07.06.2021”. ------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta e respetivo 

Regulamento Interno de Utilização do Espaço MarcoInvest, nos termos 

apresentados, que se anexa e se dá por integralmente reproduzido. ----- 
 

7. Aditamento ao Regimento da Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

(Doc. 7). Presente proposta mencionada. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 07.06.2021”. ---------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta, com o 

aditamento dos artigos 11.º e 12.º ao Regimento da Câmara Municipal do 

Marco de Canaveses, bem como declaração / anexo I. ------------------------- 
 

8. Aditamento ao Regimento da Assembleia Municipal do Marco de Canaveses 

(Doc. 8). Presente proposta mencionada. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 07.06.2021”. ---------------------------- 

Deliberado por unanimidade apresentar a proposta nos termos 

expostos, submetendo-se a mesma à Assembleia Municipal. --------------- 
 

9. Para Ratificação: Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de 
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Equipamentos Sociais e de Saúde – Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (Doc. 9). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara para 

ratificação 01/06/2021”. ---------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação ao acolhimento de 

cinco trabalhadores, no período de 26 de maio a 30 de junho de 2021, 

com a possibilidade de prorrogação até ao final do mês de dezembro do 

presente ano, para assegurar a capacidade de resposta das instituições 

públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, 

durante a pandemia da Covid-19. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetiva 

Decisão de aceitação e Termo de Aceitação. --------------------------------------- 

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

Grupo de Danças e Cantares S. Martinho de Sande (Doc. 10). Presente à 

reunião proposta da minuta do protocolo de colaboração mencionado. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

07/06/2021”. -------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Grupo de Danças e Cantares S. Martinho de Sande, para a atribuição de 

uma comparticipação financeira no valor de 500,00€ (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. 

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

ARADUM – Associação para o Desenvolvimento Cultural do Douro (Doc. 11). 

Presente à reunião proposta da minuta do protocolo de colaboração 

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

Câmara 07/06/2021”. -------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 
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cooperação a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e 

ARADUM – Associação para o Desenvolvimento Cultural do Douro, 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Marco de Canaveses e o atleta Hugo Gonçalves (Contrato n.º 29/GAV/2021) 

(Doc. 12). Presente à reunião Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 07/06/2021”. ------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e Hugo Gonçalves, para a atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) para a 

prossecução do programa de apoio a atleta individuais apresentado na 

cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes 

à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

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

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

Marco de Canaveses e o atleta Tiago Sousa (Contrato n.º 30/GAV/2021) (Doc. 

13). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 07/06/2021”. ------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e Tiago Sousa, para a atribuição de uma comparticipação 

financeira no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a prossecução do 

programa de apoio a atleta individuais apresentado na cláusula segunda 
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do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato.  
 

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

Marco de Canaveses e a Associação de Budo do Marco (Contrato n.º 31 

/GAV/2021) (Doc. 14). Presente à reunião minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo mencionado. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 07/06/2021”. ---------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e Associação de Budo do Marco, para a atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos 

euros) 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. ------------------------------------------ 
 

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

Marco de Canaveses e o Ginásio Clube de Alpendorada (Contrato n.º 

32/GAV/2021) (Doc. 15). Presente à reunião minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 07/06/2021”. -------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e Ginásio Clube de Alpendorada, para a atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos 

euros) 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. ------------------------------------------ 

16. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do 
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Marco de Canaveses e a Associação Desportiva Portocarreiro (Contrato n.º 

33/GAV/2021) (Doc. 16). Presente à reunião minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo mencionado. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 07/06/2021”. ----------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e a associação Desportiva de Portocarreiro, para a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 500,00€ 

(quinhentos euros) 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. ---------------- 

17. Para ratificação: Voto de Louvor. (Doc.17). Presente à reunião para ratificar o 

documento mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 04/06/2021”. ------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade ratificar o Voto de Louvor ao Marcoense 

Hugo Gonçalves, atleta de Trail Running, pela conquista do Campeonato 

Nacional de Trail Ultra Endurance 2020/21, da Associação de Trail 

Running Portugal, consagrando-se Campeão Nacional, dignificando e 

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

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis horas e nove minutos a 

Senhora Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 

a presente ata que foi aprovada em minuta, nos termos do artigo 57.º do anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. E eu, Maria da Piedade Teixeira Ferreira, 

Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara Municipal, 

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

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 
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_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


