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

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

--------------MARCO DE CANAVESES DE 21 DE OUTUBRO DE 2021------------- 

----- Aos vinte e um dias do mês de outubro 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, Paulo Jorge Silva Couto, 

Clara Marília Soares Marques, Nuno Vítor Diogo Pinto, Francisco José de Sousa 

Vieira, Mário Luís da Silva Monteiro 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, a Senhora Presidente declarou aberta 

a reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- A Senhora Presidente deu início a este período, procedendo à leitura do 

auto de posse do Vereador Mário Luís da Silva Monteiro. -----------------------------

----- Em seguida, e após saudar todos os Vereadores e de expressar votos de 

um mandato profícuo em prol da comunidade e população Marcoense, a 

Senhora Presidente passou a fornecer algumas informações acerca da atividade 

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

----- Neste período em que a Câmara Municipal se encontrou em gestão, devido 

à realização das eleições autárquicas, destacou apenas a entrega, no dia 20 de 

outubro, das lancheiras saudáveis referentes ao Projeto “Triplicar”, na Escola 

EB1 do Marco. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois, e para registo em ata, questionou se os Vereadores têm algo a 

obstar ao modelo tradicionalmente utilizado pela Câmara Municipal para 

agendamento e envio da documentação relativa às Reuniões de Câmara, 

através de endereço de correio eletrónico, não havendo qualquer questão 

suscitada pelos Vereadores relativamente a esta matéria. -----------------------------

----- Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos Senhores 
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Vereadores que desejassem intervir neste período. -------------------------------------

----- O Senhor Vereador Mário Luís Monteiro, no uso da palavra, e começando 

por justificar a sua ausência na cerimónia oficial de tomada de posse dos órgãos 

autárquicos, por compromissos inadiáveis, agradeceu a receção e as palavras 

da Presidente da Câmara, e formulou votos de um bom trabalho ao longo do 

mandato a todos os Vereadores, frisando que apenas em conjunto será possível 

alcançar as soluções que concorrerão para o desenvolvimento do Concelho. ---

----- O Senhor Vereador Paulo Couto, no uso da palavra, estendeu calorosas 

boas-vindas aos novos Vereadores, secundando os votos de um mandato 

produtivo em termos de trabalho realizado em prol dos Marcoenses. ---------------

----- O Senhor Vereador Nuno Pinto, no uso da palavra, agradeceu, por seu 

turno, as palavras da Presidente da Câmara, e manifestou-se totalmente 

disponível para colaborar com a restante Vereação no objetivo comum de 

procurar as melhores soluções e projetos para o Marco de Canaveses, não 

obstante as naturais divergências ideológicas ou estratégicas. -----------------------

----- O Senhor Vereador Francisco Vieira, no uso da palavra, expressou o seu 

orgulho pelo privilégio de poder integrar a equipa que durante os próximos quatro 

anos constituirá a Vereação da Câmara Municipal do Marco de Canaveses. -----

----- Assinalou que desfeitas as coligações após o ato eleitoral, irá exercer as 

suas funções na Vereação em representação do Partido Social Democrata, 

Partido que continuará comprometido em colaborar de forma séria e responsável 

para o desenvolvimento do território do Concelho, sem deixar, no entanto, de 

defender aquela que é a sua visão estratégica neste sentido, com uma Oposição 

exercida de forma construtiva e solidária. ---------------------------------------------------

----- A Senhora Vereadora Clara Marques, no uso da palavra, compartilhou o 

espírito de total abertura e disponibilidade para sempre trabalhar visando os 

superiores interesses dos munícipes do Marco de Canaveses. ----------------------

----- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente deu por encerrado 

este período, passando para a ordem de trabalhos. ------------------------------------- 

-----------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------- 
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1. Balancete de Tesouraria do dia 20 de outubro de 2021. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 20-10-2021, onde se constatou que havia um saldo 

de 17.108.970,40€ (dezassete milhões, cento e oito mil, novecentos e setenta 

euros, e quarenta cêntimos) de Operações Orçamentais, e 1.928.614,16€ (um 

milhão, novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e catorze euros, e dezasseis 

cêntimos) de Operações não Orçamentais. ------------------------------------------------ 

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

2. Delegação de Competências da Câmara Municipal do Marco de Canaveses na 

sua Presidente, com a faculdade de Subdelegação nos Senhores Vereadores – 

Quadriénio 2021-2025 (Doc. 2). Presente à reunião uma proposta da Senhora 

Presidente, de dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, referente à delegação 

de competência da Câmara Municipal na Sua Presidente com faculdade de 

subdelegação nos Senhores Vereadores, ao abrigo do artigo 34.º do anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com os artigos 44.º, 46.º e 47.º 

do CPA, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ----------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta da Senhora Presidente nos 

precisos termos em que foi apresentada, para a Delegação de 

Competências da Câmara Municipal do Marco de Canaveses na Senhora 

Presidente e autorizar a sua subdelegação nos Vereadores nos termos do 

n.º 2 do artigo 36.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

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

3. Fixação do número de Vereadores em regime de tempo inteiro – Autorização da 

Câmara - Quadriénio 2021-2025 (Doc. 3). Presente à reunião proposta da 

Senhora Presidente de dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, referente à 

fixação do número de Vereadores em regime de tempo inteiro. ----------------------

Deliberado por unanimidade aprovar que a Câmara autorize aumentar o 

limite vertido no artigo 58.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, para 

quatro Vereadores em regime de tempo inteiro. -------------------------------------- 
 

4. Para ratificação: Relação de atos, decisões, autorizações e pagamentos no 
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período de gestão limitada dos Órgãos das Autarquias Locais (Doc. 4). Presente 

à reunião proposta na qual reúne a relação de atos correntes e inadiáveis, 

decisões ou autorizações praticadas no período de gestão, para ratificação. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 18.10.2021”.  

 Deliberado por maioria, com a abstenção dos senhores Vereadores, Dr. 

Francisco de Sousa Vieira e Dr. Mário Luís Monteiro, aprovar a ratificação 

da Relação de atos, decisões, autorizações e pagamentos praticados no 

período de gestão limitada dos órgãos das Autarquias Locais. ----------------- 

5. Para conhecimento: Despacho n.º 44/GP/2021 (Doc. 5). Presente despacho da 

Senhora Presidente n.º 44/GP/2021, de 18-10-2021, referente à fixação em 

regime de tempo inteiro dos Senhores Vereadores, Eng.º Mário Bruno da Silva 

Magalhães e Paulo Jorge Silva Couto. ------------------------------------------------------ 

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

6. Para conhecimento: Despacho n.º 45/GP/2021 (Doc. 6). Presente despacho da 

Senhora Presidente n.º 45/GP/2021, de 18-10-2021, referente à designação na 

função de Vice-Presidente do Senhor Vereador, Eng.º Mário Bruno da Silva 

Magalhães. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

7. Designação de trabalhador para lavrar as atas das reuniões da Câmara 

Municipal (Doc. 7). Presente à reunião uma proposta da Senhora Presidente, de 

dezoito de outubro de dois mil e vinte um, para designação da trabalhadora Maria 

da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica da Administração Geral, e 

em suas faltas e impedimentos, a trabalhadora Cláudia Regina Soares Ferreira, 

Assistente Técnica, para lavrar as atas das reuniões do Órgão Executivo da 

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

 Deliberado por unanimidade aprovar a proposta da Senhora Presidente, 

nos termos precisos em que foi apresentada. ----------------------------------------- 

8. Designação do núcleo de Apoio da Assembleia Municipal (Doc. 8). Presente à 
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reunião uma proposta da Senhora Presidente, de dezoito de outubro de dois mil 

e vinte um, na qual propõe a trabalhadora em Regime de Funções Públicas, Vera 

Lisa Monteiro de Melo, Técnica Superior, e nas suas faltas e impedimentos a 

trabalhadora em Regime de Funções Públicas, Maria da Piedade Teixeira 

Ferreira, Coordenadora Técnica da Administração Geral, para constituir o núcleo 

de apoio da Assembleia Municipal do Marco de Canaveses para o quadriénio 

2021/2025. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Deliberado por unanimidade aprovar a proposta da Senhora Presidente, 

nos termos precisos em que foi apresentada. ----------------------------------------- 

9. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para o Gabinete de Apoio à 

Presidência (Doc. 9). Presente à reunião uma proposta da Senhora Presidente, 

de dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, para constituição de fundo de 

maneio, ficando o mesmo à guarda e responsabilidade do Chefe de Gabinete da 

Senhora Presidente da Câmara, Dr. Fernando Gabriel Carvalho Teixeira, no 

valor de 1.000,00€ (mil euros) mensal, para o ano económico de 2021. ----------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar a proposta da Senhora Presidente, 

nos termos em que foi apresentada, com efeitos à data da sua nomeação.   

10. Regimento da Câmara Municipal do Marco de Canaveses (Doc. 10). Presente 

à reunião uma proposta da Senhora Presidente referente ao Regimento da 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses para o quadriénio de 2021/2025. ---- 

 Deliberado por unanimidade aprovar o Regimento da Câmara Municipal do 

Marco de Canaveses, que se anexa e se dá por integralmente transcrito. --  

11. Protocolo entre o Município do Marco de Canaveses e a MOBI.E, S.A. (Doc. 

11. Presente à reunião minuta do protocolo mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/10/2021”. ---------------------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo entre o 

Município de Marco de Canaveses e MOBI.E, S.A., o qual visa estabelecer 

uma parceria por forma a criar as condições necessárias para a 

dinamização da utilização de veículos elétricos no Município do Marco de 
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Canaveses, com a instalação de um posto de carregamento normal para 

veículos elétricos na Alameda Dr. Miranda da Rocha, Freguesia do Marco. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

12. Protocolo de Estágio Curricular entre Fundação MINERVA – Cultura – Ensino 

e Investigação Científica e o Município do Marco de Canaveses. Presente à 

reunião minuta do protocolo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 18/10/2021”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de Estágio 

Curricular, a estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a 

Fundação MINERVA – Cultura – Ensino e Investigação Científica, que visa 

facultar a realização de um estágio curricular em contexto real de trabalho, 

de acordo com a disponibilidade técnica existente, a estudantes do 

Mestrado em Psicologia da Universidade Lusíada – Norte (Porto). Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

13. Protocolo de Estágio Curricular entre a Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto e o Município do Marco de Canaveses (Doc. 13). Presente 

à reunião minuta do protocolo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 18/10/2021”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de Estágio 

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

Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que visa definir as 

condições para a realização do estágio curricular, nomeadamente 

identificando os direitos e obrigações das partes envolvidas. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

14. Protocolo de Colaboração entre o Agrupamento de Escolas n.º 1 do Marco de 

Canaveses e o Município do Marco de Canaveses. Presente à reunião minuta 



                                                                              ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 18 
                                                                                                              REALIZADA EM 21.10.2021 

 

Reunião Pública de Câmara, 21 de outubro de 2021 
 

- 7 - 

Não é possível apresentar a imagem.

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

seguinte despacho: “À Câmara. 18/10/2021”. ---------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo mencionado a 

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

Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses, nos termos apresentados. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

15. Contrato de Emprego-Inserção+ | Instituto do Emprego e Formação Profissional 

PROJ 091/CEI+/21 (Doc. 15). Presente à reunião contrato mencionado. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/10/2021”. -------

Deliberado por unanimidade aprovar o Contrato Emprego-Inserção + | 

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

beneficiários do rendimento social de inserção e/ou desempregados de 

longa duração, pelo período de doze meses, desenvolvendo trabalho 

socialmente necessário em vários estabelecimentos de ensino e outros 

equipamentos municipais. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorga do respetivo contrato. ----- 

16. Contrato de Emprego-Inserção+ | Instituto do Emprego e Formação Profissional 

PROJ 092/CEI+/21. Presente à reunião contrato mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/10/2021”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar o Contrato Emprego-Inserção + | 

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

beneficiários do rendimento social de inserção e/ou desempregados de 

longa duração, pelo período de doze meses, desenvolvendo trabalho 

socialmente necessário em vários estabelecimentos de ensino e outros 

equipamentos municipais. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorga do respetivo contrato. -----    

17. Contrato de Emprego-Inserção+ | Instituto do Emprego e Formação Profissional 

PROJ 093/CEI+/21. Presente à reunião contrato mencionado. Pela Sra. 
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Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/10/2021”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar o Contrato Emprego-Inserção + | 

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

indivíduo com as características necessárias, pelo período de doze meses, 

prestando colaboração nos serviços administrativos desta Autarquia. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorga do respetivo contrato. ------------------------------------------------------- 

18. Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de 

Saúde | Instituto do Emprego e Formação Profissional – 135/106 

MAREESS/125/XE/21. Presente à reunião documento mencionado. Pela Sra. 

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

18/10/2021”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade ratificar a proposta apresentada, bem como o 

termo de aceitação com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

para o acolhimento de trinta trabalhadores, no período de 14 de setembro 

a 13 de outubro de 2021, de forma a colocação de pessoal não docente nos 

estabelecimentos de ensino no início do ano letivo. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga do 

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

19. Ação Social Escolar – Ano Letivo 2021/2022 | 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

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

seguinte despacho: “À Câmara 18/10/2021”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta, autorizando os 

pagamentos às Juntas de Freguesia, no âmbito da componente das 

refeições prevista na Adenda ao Contrato Interadministrativo no âmbito da 

Educação, para o ano letivo 2021/2022, de acordo com documento anexo e 

se dá por transcrito. ----------------------------------------------------------------------------- 

20. Aceitação de doação de livros. Presente à reunião a proposta mencionada. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/10/2021”. 
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Deliberado por unanimidade aceitar a doação dos livros arrolados na 

listagem anexa à proposta a título de doação e benefício do inventário da 

Biblioteca Municipal Poeta Joaquim Monteiro, nos termos do artigo 33.º, n.º 

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

21. Prorrogação do regime excecional e temporário de ocupação de espaço público 

com esplanadas ou unidades móveis ou amovíveis destinadas à atividade de 

restauração e bebidas não sedentária ou de venda ambulante e respetiva 

isenção de taxas, aprovada em reunião de Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses em 31/05/2021. Presente à reunião a proposta mencionada. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/10/2021”. -------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados. 

Para conhecimento da Assembleia Municipal, em cumprimento no n.º 3 do 

artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua versão atualizada. ---------- 

22. Para ratificação: Ata de reunião do Júri do Procedimento – n.º 3 | Concurso 

Público Reformulação da ETAR de Ponte das Tábuas. Presente à reunião 

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

“Concordo. À Câmara para ratificação. 16/09/2021”. ------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação da Ata de Reunião do Júri 

do Procedimento n.º 3 – Concurso Público – Reformulação da ETAR de 

Ponte das Tábuas. ------------------------------------------------------------------------------- 

23. Ata de reunião do Júri do Procedimento – Relatório Final e Minuta do Contrato 

| Empreitada Reformulação da ETAR de Ponte das Tábuas. Presente à reunião 

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

“À Câmara para deliberação. 11/10/2021”. -------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a Ata de Reunião do Júri do 

Procedimento – Relatório Final e Minuta do Contrato – Empreitada 

Reformulação da ETAR de Ponte das Tábuas. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga do 

respetivo contrato. ------------------------------------------------------------------------------ 
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24. Empreitada – Adaptação e Ampliação da USF Marco – Relatório Final e Minuta 

do Contrato. Presente à reunião documento mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “Concordo. À Câmara 15/10/2021”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório Final e Minuta do Contrato 

– Empreitada – Adaptação e Ampliação da USF Marco. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga do 

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

25. Empreitada Museu Cármen Miranda – Ratificação da Aprovação e Adjudicação 

dos Trabalhos Complementares e Minuta da Adenda ao Contrato. Presente à 

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

despacho: “À Câmara 18/10/2021”. ----------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade ratificar o ato de aprovação e adjudicação dos 

trabalhos complementares e respetiva despesa a ela inerente, como 

descrito na proposta e que se dá por transcrita. Mais se delibera aprovar a 

minuta da adenda ao contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorga do respetivo contrato. ----- 

26. Orçamento Participativo Jovem 2021. Presente à reunião informação do Chefe 

de Divisão de Cultura, Turismo e Associativismo. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 18/10/2021”. --------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a listagem final das propostas 

admitidas ao OPJ 2021. ------------------------------------------------------------------------ 

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis 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 Técnica Administração Geral da Câmara Municipal, a subscrevi e 

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

_______________________________________________________________ 
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_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


