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

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

-----------------MARCO DE CANAVESES DE 23 DE ABRIL DE 2021---------------- 

----- Aos vinte e três dias do mês de abril 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 da Secção de 

Administração Geral e Finanças, 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 fornecer algumas informações acerca da 

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

----- No dia 10 de abril decorreu uma reunião com a Associação dos Artesãos do 

Concelho de Marco de Canaveses, que contou com a participação do IEFP. ----

----- No mesmo dia, teve lugar a partida da décima segunda jornada do 

Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Sénior de andebol feminino, que opôs a 

Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada ao Benfica. -----------------------

----- No dia 12 de abril, reuniu a Comissão Consultiva da Rota do Românico. ----

----- Mais tarde nesse mesmo dia, decorreu uma reunião com o Arq.º Siza Vieira 

para um ponto de situação das intervenções no Complexo de Santa Maria. ------

----- No dia 13 de abril teve início a campanha de vacinação no Pavilhão 

Bernardino Coutinho. -----------------------------------------------------------------------------

----- O dia 16 de abril foi preenchido com uma reunião da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta, com a entrega de apoio no âmbito do Fundo de Emergência 

Social, e com uma sessão de esclarecimento, em Webinar, sobre a 

descentralização de competências para os Municípios, organizada pela 
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AEDREL. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 19 de abril realizou-se uma reunião com a Associação LIMFA, e no 

dia 21 de abril, com a Associação dos Amadores de Pesca do Marco. -------------

----- Por fim, no dia 22 de abril, o Executivo esteve representado na cerimónia de 

assinatura do auto de consignação da obra de requalificação urbanística e 

paisagística do Parque de Bitetos. ------------------------------------------------------------

----- 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, abordou um evento que 

está a ser programado, e do qual faz parte da comissão organizadora, 

denominado “Caminhos do Caminho”, questionando, na sequência de uma 

missiva remetida à Câmara Municipal, se existirão eventuais garantias de que 

este evento será apoiado pelo Município em termos financeiros. --------------------

----- Relativamente a uma sobreposição de agenda no dia 22, com iniciativas em 

tudo similares, manifestou total disponibilidade para reagendar a conferência 

sobre o Caminho de Santiago para uma outra data. -------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, revelou ainda não ter tido oportunidade 

para se debruçar sobre a solicitação remetida à Câmara Municipal, adiantando, 

porém, e não obstante a necessidade de discutir este tema em reunião de 

Executivo, que o Município estará na disposição de comparticipar 

financeiramente a realização do evento mencionado, à semelhança daquilo que 

é prática comum em relação a outras iniciativas concretizadas no Concelho. ----

----- 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 de Câmara Municipal do dia 09 de abril 

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 22 de abril de 2021. Foi apreciado o Balancete 

de Tesouraria de 22-04-2021, onde se constatou que havia um saldo 
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15.010.859,01€ (quinze milhões, dez mil, oitocentos e cinquenta e nove euros, e 

um cêntimo) de Operações Orçamentais, e 1.728.537,15€ (um milhão, 

setecentos e vinte oito mil, quinhentos e trinta e sete euros, e quinze cêntimos) 

de Operações não Orçamentais. --------------------------------------------------------------  

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

3. Contrato de Cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a Junta de 

Freguesia de Santo Isidoro e Livração (Doc. 03). Presente à reunião minuta do 

protocolo de cooperação mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 20/04/2021”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cooperação 

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

Freguesia de Santo Isidoro e Livração, para a comparticipação financeira 

no valor de 18.856,48€ (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e seis euros, e 

quarenta e oito cêntimos) para a construção de um parque infantil, nos 

termos da candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

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

4. Contrato de Cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a Junta de 

Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos (Doc. 04). Presente à reunião 

proposta da minuta do protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 20/04/2021”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cooperação 

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

Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos, com um apoio 

financeiro de 49.336,59€ (quarenta e nove mil, trezentos e trinta e seis 

euros, e cinquenta e nove cêntimos), para construção de uma zona de lazer 

com parque infantil, nos termos da candidatura apresentada. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar no respetivo contrato. ------------------------------------------------------------- 
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5. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e o 

Agrupamento de Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses (Doc. 5). Presente a 

reunião o protocolo de colaboração. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 20/04/2021”. ----------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de colaboração a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Agrupamento de 

Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses, que visa regular a utilização do 

Campo Sintético e das Salas de Desporto do Pavilhão Bernardino 

Coutinho, nos períodos acordados, exclusivamente para as aulas de 

educação física. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 

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

6. Para Ratificação: Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos 

Sociais e de Saúde – Instituto do Emprego e Formação Profissional (de 01 de 

abril a 30 de junho de 2021) (Doc. 6). Presente à reunião medida de apoio para 

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

19/04/2021”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação para a Medida de Apoio 

ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde – Instituto 

do Emprego e Formação Profissional (de 01 de abril a 30 de junho de 2021), 

nos termos apresentados. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo contrato. ------ 

7. Para Ratificação: Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos 

Sociais e de Saúde – Instituto do Emprego e Formação Profissional (de 19 de 

abril a 30 de junho de 2021) (Doc. 7). Presente à reunião medida de apoio para 

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

20/04/2021”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação da Medida de Apoio ao 

Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde – Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (de 19 de abril a 30 de junho de 2021), 
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nos termos apresentados. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo contrato. ------ 

8. Transferência de Competências no Domínio da Ação Social para 2021 (Doc. 8). 

Presente à reunião a transferência de competências mencionadas. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 19/04/2021”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a aceitação da transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio da ação social para o 

ano 2021, nos termos conjugados, da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 24.º do Decreto-lei 

n.º 55/2020, de 12 de agosto. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo contrato. ------ 

9. Ata de Abertura da Hasta Pública para Alienação de Veículos e Máquinas 

Municipais e Sucata Diversa – 2021 (Doc. 9). Presente a reunião ata de abertura 

de hasta pública. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho. “À 

Câmara 20/04/2021”. -----------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a ata de abertura da hasta pública 

para alienação de veículos e máquinas municipais e sucata diversa, nos 

termos apresentados, com a adjudicação às Entidades aí mencionadas. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

legal para outorgar o respetivo contrato. ------------------------------------------------ 

---------------------------------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 José Carlos Pinto, no uso da palavra, trouxe novamente à 

atenção da Câmara Municipal um assunto de ordem pessoal, envolvendo 

também um vizinho, e solicitou um ponto de situação em relação às diligências 

que o Município está a tomar para solucionar este problema. -------------------------

----- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, em resposta, declarou 

que após o assunto ter sido primariamente exposto em Reunião de Câmara, e 
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depois de ter reunido com o munícipe e com o Arq.º Rui Almeida, Chefe da 

Divisão de Planeamento e Urbanismo da Câmara Municipal de Marco de 

Canaveses, concluiu-se que havia alguns pormenores que careceriam de uma 

avaliação adicional por parte da equipa de fiscalização, estando o processo a 

decorrer os seus trâmites normais. -----------------------------------------------------------

----- Aconselhou o munícipe a falar com a Dra. Cláudia, técnica do Município, 

pessoa indicada para lhe fornecer mais detalhes acerca da evolução deste 

mesmo processo, não deixando de assegurar que o mesmo está a ser 

acompanhado de perto e de forma diligente pela Câmara Municipal, e que a 

Autarquia não viabilizará qualquer construção que choque com a Legislação ou 

regulamentação em vigor. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ferreira, Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara 

Municipal, a subscrevi e assino. --------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


