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

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

----------------MARCO DE CANAVESES DE 09 DE ABRIL DE 2021----------------- 

----- Aos nove 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, 

Claudia Regina Soares Ferreira, Assistente Técnica da Secção 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------------------------ 

----- No início da presente reunião, foram apresentados pela Senhora Presidente 

da Câmara e pelo Senhor Vereador Alcino Vieira votos de pesar pelo falecimento 

do Autarca Jorge Amador Baldaia da Silva Moreira, os quais foram aprovados 

por unanimidade, tendo sido igualmente deliberada a concertação dos 

respetivos textos, para formulação de um único voto de pesar. ----------------------

----- Em seguida, a Senhora Presidente passou a prestar informação acerca da 

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

----- Começou por dar nota de que no dia 31 de março, o Executivo participou da 

cerimónia de comemoração do centésimo sexagésimo nono aniversário do 

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

----- No dia 1 de abril procedeu-se à entrega de apoios no âmbito do Fundo de 

Emergência Social. --------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 3 de abril, destaque para a presença na cerimónia de inauguração 

das obras de ampliação do Cemitério de Sobretâmega, a convite da Junta de 

Freguesia de Sobretâmega. --------------------------------------------------------------------

----- No dia 5 de abril decorreu a cerimónia de inauguração das obras de 

requalificação da Escola Básica do Peso, na Freguesia de Santo Isidoro e 
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Livração. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, no dia 8 de abril, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de 

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

----- 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, expôs a situação de 

uma empresa local, sedeada na Freguesia do Marco, que alegadamente se vê 

impossibilitada de subscrever serviços de telecomunicações e internet por ainda 

não lhe ter sido atribuído um número de polícia, não obstante as reiteradas 

solicitações, a primeira das quais remontando ao ano de 2018. ----------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Couto, em resposta, explicou que a concessão de 

número de polícia à referida empresa está dependente da conclusão de um 

processo de atribuição de toponímia à artéria em causa, o qual já foi apreciado 

e deliberado pela Junta e Assembleia de Freguesia do Marco, pelo que, a breve 

prazo, será submetido à apreciação do órgão executivo da Câmara 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 de Câmara Municipal do dia 26 de março 

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

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

Não participou da votação a Vereadora Paula Alexandra Rabaçal Marques, 

por não ter estado presente na reunião anterior, nos termos do artigo 34.º 

do CPA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Balancete de Tesouraria do dia 08 de abril de 2021. Foi apreciado o Balancete 

de Tesouraria de 08-04-2021, onde se constatou que havia um saldo 

16.697.545,53€ (dezasseis milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos 

e quarenta e cinco euros, e cinquenta e três cêntimos) de Operações 

Orçamentais, e 1.694.067,56€ (um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, 

sessenta e sete euros, e cinquenta e seis cêntimos) de Operações não 
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Orçamentais. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles para o Pavilhão Gimnodesportivo 

António Ferreira Soares (Doc. 03). Presente à reunião minuta do protocolo de 

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

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

Retirado da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------- 

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

Associação Casa Daniel (Doc. 04). Presente à reunião proposta da minuta do 

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

seguinte despacho: “À Câmara 01/04/2021”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

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

Casa Daniel Faria, com um apoio financeiro de 1.500,00€ (mil e quinhentos 

euros), com vista à realização de um Colóquio intitulado “A estética em 

Daniel Faria”. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

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

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

de Canaveses e a Liga Marcoense de Futebol Amador (Doc. 5). Presente a 

reunião Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 06/04/2021”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco de 

Canaveses e a Liga Marcoense de Futebol Amador, para a atribuição de 

uma comparticipação financeira no valor de 2.500,00€ (dois mil e 

quinhentos euros) para a execução do programa de apoio apresentado na 

cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

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

de Canaveses e o Grupo Desportivo de Manhuncelos (Doc. 6). Presente à 

reunião Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 06/04/2021”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco de 

Canaveses e o Grupo Desportivo de Manhuncelos, 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 

apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo contrato. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

de Canaveses e a Associação de Cicloturismo de Manhuncelos (Doc. 7). 

Presente à reunião Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 06/04/2021”. -------

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco de 

Canaveses e a Associação de Cicloturismo de Manhuncelos, 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. -------------------- 

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

de Canaveses e a Academia de Patinagem do Marco (Doc. 8). Presente à 

reunião Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 06/04/2021”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco de 
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Canaveses e a Academia de Patinagem do Marco, para a atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 14.525,00€ (catorze mil, quinhentos 

e vinte e cinco 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. -------------------- 

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

de Canaveses e a Escola de Karaté-Do Shotokai Marco de Canaveses (Doc. 9). 

Presente à reunião Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 06/04/2021”. -------

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco de 

Canaveses e a Escola de Karaté-Do Shotokai de Marco de Canaveses, 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. -------------------- 

10. Adenda ao contrato de arrendamento outorgado em 24 de janeiro de 2011, 

entre o Município do Marco de Canaveses e o CESAE – Centro de Serviços e 

Apoio às Empresas, para alteração da data da renovação (Doc. 10). Presente à 

reunião adenda ao contrato de arrendamento. Pela Sra. Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara 01/04/2021”. --------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a Adenda de arrendamento outorgado 

em 24 de janeiro de 2011 entre o Município do Marco de Canaveses e o 

CESAE para alteração da data da renovação, passando a mesma a reportar-

se a 1 de janeiro de cada ano civil, com a duração de um ano, 

automaticamente renovável por iguais períodos. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo contrato. ------------------------------------------------------------------------------ 
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11. Cedência gratuita e temporária de bens móveis | Contrato de cedência (Doc. 

11). Presente à reunião cedência gratuita e temporária de bens móveis. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 29/03/2021”. -------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cedência 

gratuita e temporária de bens móveis, entre o Município de Marco de 

Canaveses e Luís Espírito Santo Quintela Saldanha, de objetos pessoais 

de Carmen Miranda, um conjunto de fotografias, recorte, pósteres, 

catálogos de exposições, panfletos, livro de recortes e postais, 

procedendo ao seu depósito pelo período de um ano, no Museu Municipal 

Carmen Miranda. --------------------------------------------------------------------------------- 

12. Início do procedimento do Projeto de Regulamento de Gestão e Funcionamento 

de Praias (Doc. 12). Presente à reunião início do procedimento do Projeto de 

Regulamento de Gestão e Funcionamento de Praias. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 25/03/2021”. --------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

autorizando-se o início de procedimento e participação procedimental do 

projeto mencionado. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

ou seu substituto legal para outorgar a respetiva proposta. --------------------- 

13. Ata de reunião do júri do procedimento n.º 1 | Fornecimento de Eletricidade – 

Acordo-Quadro de Eletricidade 2 da Central de Compras do Tâmega e Sousa – 

CPGAQ/26/2021 (Doc. 13). Presente à reunião ata de reunião do júri do 

Procedimento n.º 1 – Fornecimento de Eletricidade – Acordo-Quadro de 

Eletricidade 2 da Central de Compras do Tâmega e Sousa. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara para ratificar 25/03/2021”. -----------

Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação da ata mencionada, que 

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

14. Parque Urbano da Cidade | Fase 1 – Aprovação do projeto de execução – 

abertura do procedimento (Doc. 14). Presente à reunião proposta, acompanhada 

do Projeto de Execução – Abertura do Procedimento, para o Parque Urbano da 
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Cidade. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

01/04/2021”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o projeto nos termos apresentados, 

bem como o júri do concurso e respetivo gestor do projeto nos termos da 

informação técnica, que se anexa e se dá por transcrita. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar a 

respetiva proposta. ------------------------------------------------------------------------------ 

15. Informação sobre os compromissos plurianuais face à autorização prévia no 

âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – LCPA (Doc. 15). 

Presente à reunião informação sobre os compromissos plurianuais face à 

autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

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

06/04/2021”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Tomado conhecimento. Para conhecimento da Assembleia Municipal. ------ 

16. 2.ª Revisão – Alteração Modificativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento 

Municipal para o ano económico de 2021 (Doc. 16). Presente à reunião 2.ª 

Revisão – Alteração Modificativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento 

Municipal para o ano económico de 2021. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 06/04/2021”, 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 de setembro. -----------------------------------------------

Deliberado por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do 

PSD, aprovar a proposta nos termos apresentados, submetendo-se à 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis horas e trinta 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, Cláudia Regina Soares Ferreira, 
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Assistente Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara Municipal, a 

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

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


