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

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

-------------MARCO DE CANAVESES DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021------------ 

----- Aos quinze dias do mês de dezembro 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 da Secção de Administração Geral, como 

secretário da presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do 

Marco de Canaveses. Quando eram nove horas, 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 assinalar a celebração do Dia da Floresta Autóctone, no dia 

23 de novembro, promovida pela Associação dos Amigos do Rio Ovelha, em 

parceria com a Junta de Freguesia do Marco, que contou com o apoio do 

Município de Marco de Canaveses na plantação de vinte e três árvores 

autóctones, cedidas pelo ICNF, no Parque de Lazer José Maria Sousa Guedes. 

----- Também no dia 23 de novembro teve lugar uma reunião ordinária da 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. ----------------------------------------

----- No dia 24 de novembro realizou-se uma reunião da Comissão Municipal de 

Proteção Civil, à qual se seguiu a abertura da sessão de dinamização do turismo 

de natureza, promovida pela Associação de Municípios do Baixo Tâmega, em 

articulação com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. ----------------

----- Ainda no dia 24 de novembro procedeu-se à entrega do Fundo de 

Emergência Social a dezasseis agregados familiares no concelho, com um apoio 

que ascendeu a um total de dez mil e quatrocentos euros (10.400€). --------------
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----- No dia 25 de novembro, destaque para a presença no almoço de natal da 

Associação dos Combatentes do Marco de Canaveses. -------------------------------

----- No dia 27 de novembro, o Executivo fez-se representar no Jantar da 

Castanha do Centro Social e Paroquial de Alpendorada. -------------------------------

----- No dia 28 de novembro, decorreu o 5.º Passeio Solidário de Clássicos da 

Associação Alegria de Crescer, sendo que no mesmo dia também foi efetuada a 

entrega de prémios da prova integrada na Super Liga de Ciclocross da 

Associação de Ciclismo do Porto, organizada pela Associação Desportiva de 

Portocarreiro. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Também no dia 28 de novembro, de registar a realização do magusto da 

Associação MOJ – Movimento da Juventude de Santo Isidoro. ----------------------

----- No dia 30 de novembro, o Executivo marcou presença na comemoração do 

Dia Internacional da Cidade Educadora, com o lema “Marco de Canaveses não 

deixa ninguém para trás”. Pelas vinte e uma horas decorreu a cerimónia de 

entrega de prémios de mérito relativos ao programa “#sucessoescolar”. ----------

----- No dia 1 de dezembro foi inaugurada a iluminação de natal na cidade. ------

----- O dia 3 de dezembro foi preenchido com uma homenagem a um conjunto 

de agentes desportivos Marcoenses – residentes no concelho ou ao serviço de 

equipas Marcoenses que se destacaram nas mais diversas modalidades – e com 

a inauguração da obra de requalificação do Pavilhão Bernardino Coutinho. ------

----- No dia 4 de dezembro ocorreu a abertura do 3.º Encontro de Treinadores de 

Canoagem da Associação de Canoagem do Norte de Portugal. ---------------------

----- Nos dias 6 e 9 de dezembro decorreram reuniões de auscultação no âmbito 

da elaboração do Orçamento Municipal para 2022, nomeadamente junto do PSD 

e do CDS-PP, respetivamente. ----------------------------------------------------------------

----- No dia 7 de dezembro realizou-se a primeira reunião do Conselho Diretivo 

da Associação dos Municípios do Baixo Tâmega, e ainda a sua Assembleia 

Intermunicipal. --------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 10 de dezembro decorreu o jantar de natal da Associação Recreativa 

de Tuías, tendo o Executivo também marcado presença no Concerto de Natal 

da Orquestra Juvenil da Banda de Música de Vila Boa de Quires. -------------------
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----- Nos dias 11 e 12 de dezembro realizou-se o 15.º Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. --------------------------------------------------------

----- O dia 11 de dezembro também ficou marcado pela presença no espetáculo 

com que se comemorou o décimo aniversário da Universidade Sénior, sendo 

que no dia 12 de dezembro também se celebrou o quinquagésimo aniversário 

da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo. -----------------------------------------------------

----- 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 de 22 de 

novembro 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 14 de dezembro de 2021. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 14-12-2021, onde se constatou que havia um saldo 

15.335.390,74€ (quinze milhões trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e 

noventa euros, e setenta e quatro cêntimos) de Operações Orçamentais, e -

1.937.212,11€ (um milhão, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e doze euros, 

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

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

3. Para conhecimento: Informação sobre os compromissos plurianuais face à 

autorização prévia da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – LCPA. 

Presente à reunião informação sobre os compromissos plurianuais face à 

autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso – LCPA.  Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “Para 

conhecimento. À Câmara 10/12/2021”. ------------------------------------------------------ 

 Tomado conhecimento. À Assembleia Municipal para conhecimento. ------- 

4. Para conhecimento: Informação económico-financeira | 1.º Semestre de 2021. 

Presente à reunião informação mencionada. Pelo Sr. Vice-Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “Para conhecimento. À Câmara 10/12/2021”. ----- 
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 Tomado conhecimento. À Assembleia Municipal para conhecimento. -------  

5. Lançamento de Derrama para o ano de 2021 (a cobrar em 2022). Presente à 

reunião proposta para Lançamento de Derrama para o ano de 2021.  Pelo Sr. 

Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 10/12/2021”. ------ 

 Deliberado por maioria, com duas abstenções dos Srs. Vereadores 

Francisco Sousa Vieira e Mário Luís Monteiro, aprovar a proposta nos 

termos apresentados e nos termos das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 

25.º, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal o pedido 

de autorização para o Lançamento das seguintes taxas a aplicar ao Lucro 

Tributável do período fiscal de 2021 (a cobrar em 2022). Assim: a) Taxa 

Normal a aplicar aos sujeitos passivos com um volume de negócios no ano 

anterior superior a 150.000€ – 1,0%; b) Isentar da aplicação de Taxa de 

Derrama Municipal os sujeitos passivos com um Volume de Negócios no 

ano anterior que não ultrapasse 150.000€. ----------------------------------------------

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

de abstenção com a circunstância de o PSD continuar a defender – à 

semelhança do proposto no ano transato – que o Executivo Camarário deveria 

ir mais além na diminuição da carga fiscal, reduzindo a taxa de Derrama aplicável 

aos sujeitos passivos com volume de negócios superior a cento e cinquenta mil 

euros (150.000€) de um por cento (1%) para zero vírgula oito por cento (0,8%), 

em virtude do contexto pandémico e da crise económica associada, com graves 

constrangimentos para o tecido empresarial local. ---------------------------------------   

6. Fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2021(a cobrar 

em 2022. Presente à reunião proposta mencionada. Pelo Sr. Vice-Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 10/12/2021”. --------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados 

e nos termos das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 25.º, conjugado com a 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro,  submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização para 
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fixação das taxas para o ano de 2021 (a cobrar em 2022) do Imposto 

Municipal sobre Imóveis,  nos termos seguintes: a) Prédios Urbanos – 

0,3%; b) Redução fixa do IMI a aplicar ao prédio ou parte do prédio urbano 

destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu 

agregado familiar com dependentes a cargo, e que seja efetivamente afeto 

a tal fim: 1) famílias com dois dependentes a cargo - 40€ (quarenta euros); 

2) famílias com três ou mais dependentes a cargo - 70€ (setenta euros). ---  

7. Participação variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

relativa aos rendimentos de 2022. Presente à reunião proposta mencionada. 

Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

10/12/2021”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por maioria, com duas abstenções dos Srs. Vereadores 

Francisco Sousa Vieira e Mário Luís Monteiro,  aprovar a proposta nos 

termos apresentados e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º, 

conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal, o pedido de 

autorização, para fixação da participação de 4% no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal no concelho relativa a rendimentos do ano 

de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

de abstenção com o facto de o PSD defender existirem condições para que o 

Município de Marco de Canaveses pudesse reduzir a taxa de participação no 

IRS de quatro (4%) para três por cento (3%). ---------------------------------------------- 

8. Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2022. Presente à reunião 

proposta mencionada. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 10/12/2021”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados 

e nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 25.º conjugado com a 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro,  submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização para 
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fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem – TMDP para o ano de 

2022 em 0,25% sobre a faturação emitida pelas empresas que oferecem 

redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em 

local fixo, para todos os clientes finais do Município do Marco de 

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

9. Atualização da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais para o ano 

económico de 2022. Presente à reunião proposta para a atualização da Tabela 

de Taxas e outras receitas do Município do por aplicação da taxa de inflação. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 22/11/2021”. 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

com a atualização da tabela de taxas e outras receitas municipais para o 

ano económico 2022, de acordo com a tabela de inflação de 0,62%, 

referente ao mês de setembro deste ano económico e com os dados 

publicados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE). --------------------------  

10. Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2022. Presente à reunião 

documentos previsionais das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 

de 2022. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

10/12/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por maioria, com duas abstenções dos Srs. Vereadores 

Francisco Sousa Vieira e Mário Luís Monteiro, aprovar os documentos das 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano financeiro de 2022. A 

submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Diploma. ---------------------------------

----- O Senhor Vereador Francisco Vieira, no uso da palavra, começou por 

agradecer a disponibilidade do Executivo em discutir com os Partidos na 

Oposição as questões referentes à elaboração do Orçamento Municipal para 

2022, enaltecendo também o envio antecipado de toda a documentação – não 

deixando de sugerir, porém, que a mesma pudesse ser apresentada num 

formato de PDF que permitisse a pesquisa por palavras-chave. ---------------------
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----- Embora compreendendo tratar-se de um ano em que decorreram eleições 

autárquicas, questionou se no Marco de Canaveses não teriam havido condições 

para proceder à apreciação e deliberação dos documentos previsionais mais 

cedo no mês de dezembro, à semelhança do que se verificou em outros 

Municípios da região. -----------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à apresentação do Vereador Nuno Pinto, no que respeita 

essencialmente à política fiscal do Executivo, declarou que a perspetiva da 

Câmara Municipal não deveria estar focada naquilo que poderia ser a aplicação 

de taxas mais elevadas, mas sim no caminho que ainda pode ser feito em termos 

de desagravamento da carga fiscal sobre as famílias e empresas Marcoenses. -

----- Chamando a atenção para a posição de destaque ocupada pelo Município 

de Marco de Canaveses no ranking de performance financeira, fez questão de 

recordar que os atuais indicadores são também fruto de uma gestão rigorosa e 

responsável dos anteriores Executivos liderados pelo PSD, não deixando de 

assinalar que a escalada do Marco de Canaveses neste tipo de rankings também 

se pode ficar a dever, parcialmente, a um retrocesso qualitativo verificado em 

outros Municípios. ---------------------------------------------------------------------------------

----- Depois, expressou a sua preocupação com a quantidade de rubricas no 

Orçamento que possuem uma nomenclatura demasiado abstrata, não 

permitindo antever em que é que as verbas cabimentadas serão efetivamente 

despendidas. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Passando para a temática da água e saneamento, questionou se existem 

dados concretos acerca do número de munícipes que solicitou a isenção na 

ligação às redes públicas no ano transato, e se a Câmara Municipal tem uma 

previsão de qual será a despesa nesta área para o ano de 2022, podendo 

eventualmente a rubrica respetiva vir a ser reforçada com a inclusão do saldo de 

gerência. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Destacando a importância da revitalização da zona empresarial do Marco, 

indagou se este projeto tem alguma perspetiva de cofinanciamento comunitário 

a curto ou médio prazo. Acrescentou que mais do que olhar apenas para a 

requalificação da zona empresarial do Marco, o Município precisa de uma 
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estratégia mais abrangente, que vise a dinamização e até uma articulação entre 

todos os parques industriais do concelho, para uma mais efetiva captação de 

investimento externo. -----------------------------------------------------------------------------

----- Sendo a aposta nas ciclovias uma área que tem vindo a ganhar dimensão 

um pouco por todo o território nacional, perguntou se a Câmara Municipal 

também perspetiva um investimento nesta área, no âmbito do PARU ou de outro 

tipo de programas de mobilidade, salientando que a criação de ciclovias e de 

percursos pedonais poderá ser um fator relevante para a potenciação turística 

do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Solicitou alguns dados concretos relativamente à utilização do novo parque 

de estacionamento situado na avenida, bem como aos respetivos custos de 

manutenção. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à área da cultura, recreio e lazer, destacou a importância do 

novo Emergente Centro Cultural para colocar o Marco de Canaveses no mapa 

cultural nacional, mediante uma agenda cultural rica e diversificada. Neste 

contexto, sugeriu que cada Orçamento Municipal possa contemplar uma verba 

fixa para a promoção cultural neste equipamento, com uma agenda que possa 

ser elaborada e acompanhada de perto por um colaborador especializado na 

matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Passando para a área da educação, frisou a necessidade, de acordo com a 

disponibilidade financeira do Município, de proceder à renovação do mobiliário e 

equipamentos no ensino pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, de forma a 

proporcionar um maior conforto às crianças. -----------------------------------------------

----- Enaltecendo o empenho do Município na área da habitação social e das 

rendas acessíveis, destacou a importância de se encontrarem mecanismos para 

aumentar a oferta de habitação no Marco de Canaveses, de modo a contrariar a 

tendência de perda demográfica. Aditou que a atratividade do concelho também 

passa pelo investimento em infraestruturas básicas de abastecimento de água e 

saneamento ou pela implementação de políticas de desagravamento fiscal. -----

----- No capítulo do ordenamento do território e potenciação turística, vincou ser 

importante a aposta nas zonas ribeirinhas e nos rios que atravessam o território 
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do concelho, devendo o Município procurar ativamente oportunidades de 

cofinanciamento comunitário para um melhor aproveitamento das margens do 

Rio Tâmega. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Também se congratulou com a perspetiva de requalificação do Feira 

Municipal e investimento num projeto que permite aliar a tradição e a 

modernidade, dinamizando toda a área envolvente, não só para os próprios 

feirantes e comerciantes, como para todos aqueles que visitam o Marco de 

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

----- Voltando ao capítulo do turismo, declarou que a estratégia municipal para a 

potenciação do turismo não pode esgotar-se naquilo que é o projeto para a Casa 

dos Arcos, mas deve ser mais ambiciosa, aproveitando cabalmente aquelas que 

são as potencialidades e as características próprias do concelho, que o possam 

demarcar no contexto regional e nacional – apontando como exemplo a indústria 

de extração e transformação da pedra, o prato típico de anho assado com arroz 

de forno, ou até os vinhos premiados de produtores locais. ---------------------------

----- Também chamou a atenção para a crescente procura nas áreas do turismo 

rural e ecoturismo, salientando ser esta uma área que poderia potenciar o 

inestimável património natural do Concelho de Marco de Canaveses. --------------

----- Passando para a vertente social, solicitou um esclarecimento acerca do 

significado da intenção de consolidar o Fundo de Emergência Social, bem como 

de regulamentação de um serviço de teleassistência. -----------------------------------

----- Na área da saúde, saudou a aposta que tem vindo a ser feita na vertente da 

saúde mental, sugerindo que a consulta ministrada em Bem Viver fosse além 

dos comportamentos aditivos, abrangendo outros aspetos relevantes associados 

à saúde mental. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à economia e empreendedorismo, requereu informações 

adicionais acerca do denominado código fiscal do investimento e alguns dados 

referentes à estratégia MarcoInvest, perspetivando aquilo que poderão ser as 

suas metas e objetivos futuros. ----------------------------------------------------------------

----- Saudando as melhorias que têm vindo a ser introduzidas a um projeto 

lançado pelo anterior Executivo liderado pelo PSD, o Orçamento Participativo 
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Jovem, quer em termos logísticos, quer na dotação orçamental, afirmou que 

ainda existe margem para melhorar, em especial no que diz respeito à janela 

temporal entre a votação dos projetos a concurso e a concretização dos 

mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda sobre o Orçamento Participativo Jovem, questionou se a participação 

de um Presidente de Junta de Freguesia, que apresentou uma proposta a 

concurso, não colide de alguma forma com o regulamento desta iniciativa. -------

----- Embora ciente de que os documentos previsionais materializam uma 

estratégia a médio prazo, vincou ser fundamental ponderar o desenvolvimento 

do concelho a longo prazo, em termos de projetos plurianuais e de obras 

materiais e imateriais que concorram para este mesmo desenvolvimento. --------

----- Justificando a opção de abstenção na presente deliberação, indicou que o 

PSD apenas votaria favoravelmente a presente proposta de Orçamento 

Municipal para 2022 se esta contemplasse uma solução preliminar para o litígio 

com a empresa concessionária Águas do Marco, uma visão holística e estrutural 

daquilo que é o investimento nas acessibilidades, infraestruturas e beneficiação 

das zonas industriais, um compromisso na aposta na educação superior, 

promovendo uma interligação entre a oferta formativa e as necessidades do 

tecido empresarial, e uma maior proatividade para destacar o Marco de 

Canaveses no panorama cultural nacional. ------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Mário Luís Monteiro, no uso da palavra, começou a sua 

intervenção congratulando-se com a posição que o Município de Marco de 

Canaveses sistematicamente tem vindo a ocupar nos diversos rankings de 

eficiência na gestão autárquica. ---------------------------------------------------------------

----- Associando-se às palavras do Vereador Francisco Vieira, declarou que 

embora o Executivo necessite de fomentar uma visão estratégica a curto e médio 

prazo, essencial para dar resposta a algumas das necessidades mais prementes 

do concelho, sobretudo neste segundo mandato já se exige uma visão mais 

abrangente para o desenvolvimento do concelho no longo prazo, sendo 

fundamental para a objetividade deste processo ouvir as opiniões de todos os 

parceiros, de modo a traçar objetivos e a criar uma imagem clara daquilo que se 
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perspetiva para o concelho no futuro. --------------------------------------------------------

----- Na sequência deste tema, também corroborou a ideia de que o Marco de 

Canaveses deve ser mais proficiente no aproveitamento dos seus recursos. No 

contexto daquilo que é a promoção da pedra, lançou o desafio ao Executivo de 

repensar o modelo da Bienal da Pedra e de encontrar outros mecanismos para 

promover este recurso natural no mercado internacional. Por outro lado, 

destacou outras marcas que poderiam demarcar o Marco de Canaveses no 

contexto nacional e internacional, como a qualidade dos vinhos produzidos na 

região, a imagem de Cármen Miranda ou as potencialidades dos recursos 

hídricos, nomeadamente dos rios que atravessam o concelho. -----------------------

----- Secundou de igual modo a necessidade de o Município começar a ponderar 

uma aposta nas ciclovias. -----------------------------------------------------------------------

----- Na vertente turística, solicitou algumas informações referentes a eventuais 

projetos para o Convento de Alpendorada, o qual terá sido recentemente 

adquirido por um privado. -----------------------------------------------------------------------

----- Por fim, também pediu um esclarecimento acerca do peso relativo dos 

encargos com recursos humanos na estrutura global do Orçamento Municipal 

para 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, começou por informar que os 

proprietários que recentemente adquiriram o Convento de Alpendorada já 

solicitaram uma reunião à Câmara Municipal, que permitirá ao Município aferir 

quais as suas pretensões em relação a este imóvel. ------------------------------------

----- Em relação ao desafio lançado no que respeita à Bienal da Pedra, lembrou 

que a última edição, antes da pandemia de Covid-19, já havia sido alvo de uma 

alteração ao seu modelo, tendo a Câmara Municipal o objetivo claro de promover 

a região como a região da pedra, articulando-se para isso com aquelas que 

trabalham a pedra, nomeadamente os arquitetos, mediante uma parceria com a 

Casa da Arquitetura. ------------------------------------------------------------------------------

----- A propósito deste tema, deu nota de uma reunião realizada com alguns 

empresários do setor da pedra, com a Faculdade de Engenharia e com a 

ASSIMAGRA, em que se discutiu a possibilidade de o Marco de Canaveses vir 
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a acolher o último semestre de uma ou mais disciplinadas dos cursos de 

engenharia geológica. ----------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente àquilo que é a representação no mercado internacional da 

indústria local da pedra, revelou que a faturação das empresas ligadas a este 

setor tem vindo a incrementar, também por força do investimento efetuado na 

sua inovação tecnológica, algo que o Município tem de continuar a acompanhar 

e a potenciar com projetos inovadores, passíveis de atrair mais investimento para 

o território. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Indicou que o Conselho Municipal do Turismo tem vindo a trabalhar na 

elaboração de alguns documentos estratégicos para a potenciação do turismo 

no Marco de Canaveses, sendo a figura de Cármen Miranda um fator 

incontornável para o sucesso desta estratégia. Perspetiva-se que no próximo 

ano, depois de consolidado o projeto museológico, o Museu Municipal Cármen 

Miranda se torne um elemento que venha capitalizar a vertente turística, 

associado à agenda diversificada programada para o Emergente Centro Cultural. 

----- Relativamente a essa mesma agenda cultural, referiu que esta está a ser 

ultimada naquilo que é a programação até ao mês de abril, pelo que 

posteriormente será publicamente divulgada. Acrescentou que a Câmara 

Municipal recrutou uma gestora cultural para acompanhar a elaboração e 

implementação da agenda cultural do Marco de Canaveses, por vezes 

condicionada pela atual circunstância da pandemia de Covid-19 e normas de 

segurança aplicáveis. -----------------------------------------------------------------------------

----- Passando para a área da educação, e tendo em consideração as várias 

solicitações dos estabelecimentos escolares, informou que o Arq.º Sérgio Bouça 

procedeu ao desenho de algum mobiliário a ser concretizado pelos serviços de 

carpintaria do Município, para substituir algum mobiliário obsoleto nos jardins de 

infância e escolas básicas do 1.º ciclo. Paralelamente, o Município irá proceder 

à aquisição de algum mobiliário, por forma a substituir gradualmente o mobiliário 

existente em alguns estabelecimentos de ensino. No entanto, e a este propósito, 

não deixou de relembrar que o maior investimento em infraestruturas de 

educação foi realizado pelo atual Executivo Socialista, dotando os 
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estabelecimentos escolares de condições mais adequadas para os alunos e 

profissionais docentes e não docentes. Apontou como exemplos as várias 

intervenções de retirada de amianto nos edifícios escolares, a requalificação de 

vários equipamentos escolares, ou outros investimentos de cariz imaterial, como 

a aposta no projeto “#sucessoescolar”, com uma equipa multidisciplinar a 

trabalhar nas áreas da psicologia, assistência social, terapia da fala, nutrição, 

entre outras. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- No referente às questões da habitação, começou por revelar ter ficado 

surpreendida com os argumentos utilizados pelo PSD em campanha eleitoral 

autárquica, quando o Partido transmitiu a ideia de que a perda demográfica era 

um problema exclusivo do Marco de Canaveses, congratulando-se com o facto 

de agora o Vereador do PSD reconhecer tratar-se de um problema estrutural, 

transversal à região e a todo o território nacional. Declarou que a Câmara 

Municipal de Marco de Canaveses tem vindo a trabalhar em mecanismos 

passíveis de contrariar esta tendência, não só apostando naquelas que são as 

principais potencialidades do concelho para atrair e fixar mais pessoas – como 

a proximidade aos centros urbanos, as acessibilidades, uma linha ferroviária 

eletrificada, e a qualidade dos serviços educativos e de saúde – mas também no 

que concerne à definição de uma Estratégia Local de Habitação, a qual prevê a 

construção de habitação a custos controlados. -------------------------------------------

----- Quanto à consolidação do Fundo de Emergência Social, esta refere-se à 

alteração introduzida ao regulamento, que permite um apoio mais abrangente – 

como por exemplo, para pequenas intervenções em habitações próprias – 

providenciando assim uma cobertura mais efetiva àquelas que são as reais 

necessidades da população mais carenciada. ---------------------------------------------

----- Referiu que a consulta referente a consumos aditivos teve início no dia 29 

de novembro, com uma técnica da Câmara Municipal que recebeu formação 

para o efeito, perspetivando-se que este seja um projeto que possa vir a ser 

alargado, mediante aquilo que são os objetivos estratégicos do Governo no 

Plano Nacional de Saúde, incrementando as respostas na área da saúde mental. 

----- Por fim, relativamente à Casa dos Arcos, informou que finalmente a Câmara 
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Municipal rececionou o parecer favorável da Direção Regional de Cultura, 

indispensável à concretização do projeto de requalificação deste património. ----

----- O Senhor Vereador Nuno Pinto, em complemento, e começando pelo pedido 

de esclarecimento formulado pelo Vereador Mário Luís Monteiro, explicou que 

as despesas com pessoal se assumem inevitavelmente como uma das maiores 

parcelas do Orçamento Municipal, no montante de treze milhões e duzentos mil 

euros (13.200.000€). Esclareceu que embora os encargos com pessoal tenham 

aumentado em cerca de seiscentos e oitenta e cinco mil euros (685.000€) – mais 

cinco vírgula cinco por cento (5,5%) comparativamente ao Orçamento para 2021 

– o seu peso global na estrutura do Orçamento decresceu de trinta e cinco 

vírgula um por cento (35,1%) em 2021 para trinta e três vírgula um por cento 

(33,1%) em 2022. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Nesta área, chamou ainda a atenção para o incremento sistemático, nos 

últimos anos, dos encargos com saúde referentes aos colaboradores municipais, 

que passou de cerca de quatrocentos mil euros (400.000€), no início do mandato 

anterior, para um valor que ultrapassa os seiscentos mil euros (600.000€) 

previstos para 2022, fruto da elevada média de idades dos funcionários do 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à sugestão apresentada pelo Vereador Francisco Vieira no 

que concerne à apresentação dos documentos previsionais, de modo a facilitar 

a análise e consulta dos mesmos, e não obstante a sua disponibilidade para 

avaliar internamente esta situação, relembrou, por uma questão de coerência, 

que em três mandatos sucessivos em que a Câmara Municipal foi liderada pelo 

Partido Social Democrata, não foram tomadas quaisquer medidas para alterar o 

modelo de apresentação destes documentos. ---------------------------------------------

----- Em relação àquilo que é a visão estratégica de desenvolvimento do 

Concelho de Marco de Canaveses, e tendo em consideração que os documentos 

previsionais estão sujeitos a um horizonte temporal, definido por Lei, argumentou 

que no seu conteúdo apenas faz sentido abordar aqueles que são os projetos 

perspetivados a curto e médio prazo, embora esses mesmos projetos também 

materializem as opções e visão estratégica do Executivo para o futuro do 
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concelho a longo prazo. --------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao posicionamento do Município de Marco de Canaveses em 

rankings de eficiência de gestão municipal, afirmou que é sempre um motivo de 

orgulho quando o Município alcança posições mais destacadas, 

independentemente de isso ser motivado por mérito próprio ou por demérito de 

outros Municípios. Acrescentou que embora estes rankings tenham uma 

importância relativa, ajudam a perceber que o Município de Marco de Canaveses 

tem continuado a trilhar um caminho de rigor e de responsabilidade na gestão 

dos dinheiros públicos, o que comprova que este epíteto não é um exclusivo de 

mandatos anteriores em que a Câmara Municipal foi governada pelo PSD. ------

----- Por outro lado, assinalando o peso de algumas situações herdadas dos 

Executivos liderados pelo PSD, indicou que o Município de Marco de Canaveses 

se encontra no sétimo lugar do ranking das provisões, fruto do litígio com a 

empresa concessionária Águas do Marco motivado pela modificação unilateral 

ao contrato de concessão operado, e que no pior dos cenários poderá conduzir 

o Município ao pagamento de uma avultada indemnização, cuja provisão já 

atinge, com encargos referentes a juros, uma verba a rondar os vinte e oito 

milhões de euros (28.000.000€). --------------------------------------------------------------

----- Relativamente à política de desagravamento fiscal, argumentou que seria 

sempre difícil para o Partido Socialista ir além das medidas implementadas pelo 

Executivo do Partido Social Democrata em 2017, quando reduziu drasticamente 

as taxas dos impostos municipais para níveis mínimos – embora tal opção 

legítima possa ser justificada pela libertação das amarras do contrato de 

reequilíbrio financeiro e não apenas por se tratar de um ano de eleições 

autárquicas. Neste contexto, e defendendo a ponderação e a responsabilidade 

que esta matéria exige, congratulou-se com o facto de o Partido Socialista não 

ter adotado uma política de redução da carga fiscal com propósitos meramente 

eleitoralistas, sabendo o impacto que isso poderia ter na sustentabilidade 

financeira e na capacidade de investimento do Município a médio e longo prazo. 

A título de exemplo, mencionou que a redução da taxa de Derrama proposta pelo 

PSD, de um por cento (1%) para zero vírgula oito por cento (0,8%), não tem um 
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impacto significativo, quer do lado do tecido empresarial, quer do lado do 

Município, sendo a isenção dos sujeitos passivos que não atinjam um volume de 

faturação de cento e cinquenta mil euros (150.000€) uma medida muito mais 

relevante para estimular a economia local e o florescimento das pequenas 

empresas. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão do timing para apreciação e deliberação dos 

documentos previsionais para 2022, ressalvou terem sido cumpridos todos os 

prazos legais. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, no que respeita ao regulamento de isenção de taxas de ramal e 

ligação à rede pública de abastecimento de água e saneamento, explicou que a 

verba com que foi dotada a respetiva rubrica garante a implementação desta 

medida nos primeiros meses do ano, sendo que a mesma será reforçada com a 

integração do saldo de gerência, com base nas previsões dos serviços daquilo 

que poderão vir a ser as solicitações dos munícipes nesta área. ---------------------

----- O Vice-Presidente da Câmara, Mário Bruno Magalhães, em complemento, 

manifestou-se disponível para remeter ao Vereador os dados solicitados, 

referentes à utilização do novo parque de estacionamento no centro da cidade, 

cujas despesas de manutenção rondam os cinco mil euros (5.000€) mensais. --

----- Destacou o trabalho que o Executivo Socialista tem vindo a desenvolver com 

o objetivo de direcionar o Marco de Canaveses para as suas zonas ribeirinhas, 

apontando como exemplos o projeto em curso para o corredor verde entre a 

Pontinha e a Ponte do Arco – requalificada em parceria com a Rota do Românico 

– o projeto para a conclusão da zona da Prainha, no Lavadouro, para ligação até 

Baião e à Barragem do Carrapatelo, o projeto para implementação de uma 

ciclovia ligando Alpendorada a Vila Boa do Bispo. ---------------------------------------

----- No entanto, alertou para algumas condicionantes que devem ser levadas em 

conta quando se defende a potenciação dos recursos hídricos, indicando não ser 

possível promover convenientemente os rios que atravessam o Concelho de 

Marco de Canaveses se continuarem a subsistir situações de fossas a correr a 

céu aberto e a desaguar efluentes nesses mesmos rios, pelo que se exige um 

trabalho prévio de grande responsabilidade, um investimento que possibilite ao 
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concelho recuperar do manifesto atraso em termos de cobertura da rede de 

abastecimento de água e tratamento de águas residuais. Desse ponto de vista, 

defendeu que cada milhão de euros investido em água e saneamento no 

território do concelho poderá ter um retorno exponencialmente maior em termos 

de potenciação turística no futuro. ------------------------------------------------------------

----- Em relação ao projeto de requalificação da feira, explicou tratar-se de um 

projeto algo sensível, uma vez que implica a deslocalização da feira. Revelou 

que este projeto tem sido amplamente discutido com os técnicos da Câmara 

Municipal, sendo de vital importância que a sua execução seja acompanhada de 

perto através de um cronograma temporal rigoroso – um sistema que tem vindo 

a ser fundamental para a conclusão atempada de vários projetos ao longo do 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao regulamento para a isenção nas ligações às redes 

públicas de abastecimento de água e saneamento, o valor correspondente às 

isenções concedidas em 2021 atingiu um milhão, cento e vinte e nove mil, 

trezentos e cinquenta e três euros (1.129.353€). Argumentou que embora a 

Câmara Municipal deixe de poder contar com esta verba para efetuar 

investimentos adicionais no alargamento da cobertura das redes públicas, estas 

isenções são um inestimável contributo para a promoção da saúde pública, 

fomentando uma ligação mais abrangente a estas redes por parte dos cidadãos 

que já o podem fazer. Para 2022, a previsão aponta para cerca de um milhão e 

duzentos mil euros (1.200.000€) para fazer face às isenções atribuídas nesta 

área. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Fez questão de relevar o significativo investimento que a Câmara Municipal 

de Marco de Canaveses tem vindo a realizar em infraestruturas de água e 

saneamento, elencando o projeto de requalificação da ETAR de Ponte das 

Tábuas, e a aquisição dos terrenos para a ETAR de Avessadas e ETAR da 

Agrela, para resolver grandes passivos ambientais que ainda subsistem. ---------

----- Uma vez mais apelou à contenção e à responsabilidade quando se abordam 

os temas relacionados com o investimento nas infraestruturas de abastecimento 

de água e saneamento, porque quando agentes políticos, embaixadores do 
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concelho, erroneamente acusam o Executivo Municipal de inação nesta matéria, 

poderão eventualmente estar a afastar potenciais investidores, que acabam por 

estabelecer as suas empresas em outros concelhos. -----------------------------------

----- Depois, destacou a evolução do investimento que tem vindo a ser realizado 

no concelho ao longo dos últimos anos, com especial ênfase na fixação de 

empresas, na beneficiação das áreas industriais, em projetos de promoção 

turística, como o Hotel da Quinta de Santo António ou o Hotel das Caldas de 

Canaveses, um Museu Municipal Cármen Miranda requalificado, o novo 

Emergente Centro Cultural com uma oferta cultural diversificada e de excelência, 

uma linha ferroviária eletrificada, um balcão do Centro de Emprego no Marco de 

Canaveses, e serviços de qualidade reconhecida. ---------------------------------------

----- Apesar de reconhecer a importância de continuar a promover as 

potencialidades e os recursos endógenos do concelho, declarou que urge 

renovar alguns mecanismos e conceitos. Por exemplo, no que concerne à 

indústria de extração e transformação da pedra, é imperativo direcionar a 

atenção para a modernização tecnológica em curso, de modo a atrair mais 

jovens para este setor e revitalizar a promoção deste recurso além-fronteiras. --

----- Por fim, chamou a atenção para o investimento que o Município de Marco 

de Canaveses começa a fazer na implementação de ciclovias em determinadas 

áreas do concelho, nomeadamente de recreio e lazer. ---------------------------------

----- O Senhor Vereador Mário Luís Monteiro, no uso da palavra, esclareceu que 

quando fez menção a uma aposta em ciclovias, não se estava a referir a ciclovias 

de passeio e lazer, mas a uma rede de ciclovias urbanas, que possa vir a ser 

equacionada e implementada gradualmente. ----------------------------------------------

----- O Vice-Presidente da Câmara, Mário Bruno Magalhães, em resposta, 

declarou que a implementação de uma rede de ciclovias urbanas tem que 

necessariamente levar em conta as circunstâncias locais do território, não sendo 

negligenciável o facto de os espaços-canais para as estradas serem 

manifestamente apertados, situação que se agrava com a construção de 

passeios. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Couto, em complemento, e no que respeita à 
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temática relativa ao Orçamento Participativo Jovem e à evolução desta iniciativa 

ao longo dos últimos anos, realçou que a recente alteração ao regulamento veio 

promover uma dinâmica crescente, em termos de apresentação de propostas, 

além dos esforços que têm sido feitos para diminuir a janela temporal de 

execução dos projetos vencedores. ----------------------------------------------------------

----- Além disso, a comissão técnica de avaliação foi alargada, integrando agora 

também um elemento do Conselho Municipal da Juventude, o que também 

contribuiu para agilizar o processo de avaliação dos projetos a concurso. --------

----- Quanto à participação do munícipe Miguel Carneiro na iniciativa do 

Orçamento Participativo Jovem, explicou que além de ser o último ano em que 

as limitações etárias lhe permitirão participar, não existe qualquer obstáculo 

regulamentar à participação de um Presidente de Junta de Freguesia neste 

processo, legitimado no seu papel de cidadão para apresentar uma proposta. A 

este propósito, relembrou que o Executivo da Câmara Municipal não tem 

qualquer representação na comissão de avaliação das propostas, as quais são 

analisadas e avaliadas de forma totalmente imparcial e objetiva, com a 

deliberação final a caber aos jovens Marcoenses. ---------------------------------------

----- Relativamente ao Orçamento Participativo Jovem de 2021, revelou que dos 

treze projetos originalmente apresentados, apenas cinco foram admitidos, por 

cumprirem integralmente os requisitos estabelecidos. Decorrida a fase de 

votação, verificou-se um empate entre a segunda e a terceira proposta, pelo que, 

na impossibilidade de se executarem os três projetos, por limitações 

orçamentais, será estabelecido por acordo comum um fator de desempate, que 

poderá eventualmente passar por um sorteio simples. ----------------------------------

----- Concluindo a sua intervenção, declarou ser compromisso da Câmara 

Municipal continuar a melhorar os procedimentos referentes ao Orçamento 

Participativo Jovem, por forma a melhor corresponder aos anseios dos jovens 

Marcoenses. ----------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Francisco Vieira, usando novamente a palavra, e 

comentando a acusação de falta de coerência de que foi alvo, declarou que em 

momento algum se deixará condicionar, na sua atuação enquanto Vereador 
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Municipal, por aquilo que possam ter sido as posições adotadas por eleitos do 

Partido Social Democrata no passado, pelo que as posições ora defendidas 

levarão apenas em conta aquilo que se entende ser atualmente o melhor para o 

Marco de Canaveses e para a sua população. --------------------------------------------

----- Relativamente àquilo que possam ser as heranças do passado, argumentou 

que tanto o PS como o PSD deverão ser assertivos e intelectualmente honestos 

no que concerne aos aspetos positivos ou negativos herdados de anteriores 

mandatos. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Concordando que a proposta de implementação de determinadas medidas 

não deve obedecer a um critério ou calendário meramente eleitoralista, explicitou 

que as propostas apresentadas pelo PSD em matéria de desagravamento fiscal, 

em termos de Derrama e Participação no IRS, não tiveram por base a realização 

de eleições autárquicas, mas apenas o atual estado de pandemia e a 

consequente crise económica expectável. --------------------------------------------------

----- Relativamente à questão da queda demográfica e à forma como esta foi 

abordada em sede de campanha eleitoral, explicou que em momento algum foi 

intenção do PSD veicular a ideia de que este é um problema sentido 

exclusivamente no território do Marco de Canaveses, mas enfatizar as 

consequências e as soluções a implementar, a nível local, de uma situação que 

é, de facto, transversal a todo o território nacional. ---------------------------------------

----- Agradecendo os esclarecimentos prestados pelo Vereador Paulo Couto em 

relação ao Orçamento Participativo Jovem, sugeriu que a reunião com a 

comissão técnica para definição dos critérios de desempate das propostas possa 

ser acompanhada pelos respetivos proponentes, os quais se poderão pronunciar 

acerca de um eventual sorteio como método de desempate. -------------------------

----- Por fim, não deixou de enaltecer o esforço que a Câmara Municipal tem feito 

num controlo rigoroso da execução das diversas obras e empreitadas – muitas 

das quais com um impacto significativo na vida cotidiana dos cidadãos – por 

forma a garantir, na medida do possível, que as mesmas sejam concluídas 

dentro dos prazos definidos, com um mínimo de constrangimentos para a 

população. -------------------------------------------------------------------------------------------
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----- A Senhora Vereadora Clara Marques, no uso da palavra, e relativamente à 

referência acerca do mobiliário das escolas, informou ter iniciado uma visita 

pelos vários Agrupamentos Escolares, tendo a oportunidade de constatar 

pessoalmente essa carência relatada, a qual será colmatada gradualmente, de 

acordo com as disponibilidades financeiras do Município. ----------------------------- 

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

Social e Paroquial de Favões. Presente à reunião minuta do protocolo de 

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

“À Câmara 30/11/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Centro Social 

e Paroquial de Favões, para uma comparticipação financeira no valor de 

11.900,00€ (onze mil e novecentos euros), a título de apoio complementar 

no âmbito das suas funções e resposta social de acordo com candidatura 

apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

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

12. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e Descobrir 

Tradições – Associação Cultural – Apoio Financeiro. Presente à reunião minuta 

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

seguinte despacho: “À Câmara 30/11/2021”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e Descobrir 

Tradições – Associação Cultural, para uma comparticipação financeira no 

valor de 500,00€ (quinhentos euros) para cumprimento do seu Plano de 

Atividades e de acordo com a candidatura apresentada. Mais foi deliberado 

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

respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

do Povo de Soalhães. Presente à reunião minuta do protocolo de colaboração 
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mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 10/12/2021”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Casa do Povo 

de Soalhães, para uma comparticipação financeira no valor de 1.000,00€ 

(mil euros) para cumprimento do seu Plano de Atividades e de acordo com 

a candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

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

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

– Associação dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses. Presente à reunião minuta do protocolo de 

colaboração mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 10/12/2021”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a ASSCT – 

Associação dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses, para um apoio financeiro no valor de 

20.000,00€ (vinte mil euros), para a prossecução dos fins estabelecidos no 

presente protocolo. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

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

15. Eleição dos representantes da Assembleia Municipal no Conselho Municipal de 

Turismo do Marco de Canaveses. Presente à reunião proposta mencionada. 

Pelo Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara 

10.12.2021. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta, e nos termos da 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter à Assembleia Municipal para deliberação sobre a eleição de um 

representante da Assembleia Municipal e um representante dos 

Presidentes das Juntas de Freguesia, conforme previsto no artigo 5.º do 

Regimento do Conselho Municipal de Turismo. -------------------------------------- 
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16. Eleição dos representantes da Assembleia Municipal para a Equipa para a 

Igualdade na Vida Local. Presente à reunião proposta mencionada. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara 29.11.2021. ---  

Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e submeter à 

Assembleia Municipal para deliberação sobre a eleição de até dois 

representantes na Equipa para a Igualdade na Vida Local, sendo um 

obrigatoriamente Presidente de Junta de Freguesia, conforme previsto no 

artigo 3.º do Regulamento Interno da Equipa para a Igualdade na Vida Local.  

17. Eleição do (a) representante da Assembleia Municipal para o Júri do Prémio de 

Mérito #sucessoescolar. Presente à reunião proposta mencionada. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: À Câmara 29.11.2021. ---  

Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e submeter à 

Assembleia Municipal para deliberação sobre a eleição do seu 

representante previsto na alínea a) do artigo 9.º do Regulamento Municipal 

de Atribuição do Prémio de Mérito #sucessoescolar. ------------------------------- 

18. Eleição do (a) Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de 

Saúde. Presente à reunião proposta mencionada. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 29.11.2021”. --------------------------------  

Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e submeter à 

Assembleia Municipal para deliberação sobre a eleição do Presidente da 

Junta de Freguesia previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º do DL 23/2019, 

de 30 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

19. Eleição do (a) Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de 

Educação. Presente à reunião proposta mencionada. Pela Senhora Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 29.11.2021”. ---------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta e submeter à 

Assembleia Municipal para deliberação sobre a eleição do Presidente da 

Junta de Freguesia previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º da DL 

21/2019, de 30 de janeiro. --------------------------------------------------------------------- 
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20. Designação, pela Assembleia Municipal, do representante das Juntas de 

Freguesia à Comissão Municipal de Proteção Civil. Presente à reunião proposta 

mencionada. Pelo Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 10.12.2021”. -----------------------------------------------------------------------------  

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

submetendo-se à Assembleia Municipal para que esta proceda à 

designação do representante das Juntas de Freguesia à Comissão 

Municipal de Proteção Civil do Marco de Canaveses. ------------------------------   

21. Designação, pela Assembleia Municipal, dos representantes à Comissão 

Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais (CMGIFR). Presente à reunião 

proposta mencionada. Pelo Senhor Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

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

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

submetendo-se à Assembleia Municipal para que esta proceda à 

designação de dois representantes das Freguesias do concelho à 

Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Marco de 

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

22. Alteração da designação do Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses. 

Presente à reunião proposta mencionada. Pelo Senhor Vice-Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 02.12.2021”. --------------------------------  

  Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

com a emissão de parecer favorável à alteração da designação de 

Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses, para Agrupamento de 

Escolas Cármen Miranda. --------------------------------------------------------------------- 

23. Para ratificação: Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos 

Sociais e de Saúde – Instituto do Emprego e Formação Profissional 039/XE/21 

– 2.ª Prorrogação. Presente à reunião proposta mencionada. Pela Sra. 

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

ratificação. 25/11/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade ratificar a proposta nos termos apresentados, 

referente à 2.ª prorrogação, Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de 

Equipamentos Sociais e de Saúde – Instituto do Emprego e Formação 

Profissional 039/XE/21. ------------------------------------------------------------------------- 

24. Para ratificação: Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos 

Sociais e de Saúde – Instituto do Emprego e Formação Profissional 043/XE/21 

– 2.ª Prorrogação. Presente à reunião proposta mencionada. Pela Sra. 

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

ratificação. 25/11/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade ratificar a proposta nos termos apresentados, 

referente à 2.ª prorrogação, Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de 

Equipamentos Sociais e de Saúde – Instituto do Emprego e Formação 

Profissional 043/XE/21. ------------------------------------------------------------------------- 

25. Para ratificação: Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos 

Sociais e de Saúde – Instituto do Emprego e Formação Profissional 058/XE/21 

– 2.ª Prorrogação. Presente à reunião proposta mencionada. Pela Sra. 

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

ratificação. 25/11/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade ratificar a proposta nos termos apresentados, 

referente à 2.ª prorrogação, Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de 

Equipamentos Sociais e de Saúde – Instituto do Emprego e Formação 

Profissional 058/XE/21. ------------------------------------------------------------------------- 

26. Para ratificação: Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos 

Sociais e de Saúde – Instituto do Emprego e Formação Profissional PROJ 

100/XE/20 – 6.ª Prorrogação. Presente à reunião proposta mencionada. Pela 

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

ratificação. 25/11/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade ratificar a proposta nos termos apresentados, 

referente à 6.ª prorrogação, Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de 



                                                                              ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 21 
                                                                                                              REALIZADA EM 15.12.2021 

 

Reunião de Câmara, 15 de dezembro de 2021 
 

- 26 - 

Não é possível apresentar a imagem.

Equipamentos Sociais e de Saúde – Instituto do Emprego e Formação 

Profissional PROJ 100/XE/20. ---------------------------------------------------------------- 

27. Para ratificação: 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 - 1.ª Prorrogação. Presente à reunião proposta 

mencionada. Pela Sra. Presidente da Câmara foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara para ratificação. 25/11/2021”. --------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade ratificar a proposta nos termos apresentados, 

referente à 1.ª prorrogação, 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. --------------------------------------------- 

28. Contratos Emprego-Inserção – PROJ 086/CEI/21 | Instituto do Emprego e 

Formação Profissional. Presente à reunião contrato de Emprego-Inserção 

mencionado.  Pela Sra. Presidente da Câmara foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara. 03/12/2021”. ------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato nos termos apresentados, 

com o acolhimento de quinze beneficiários de Subsídio de Desemprego 

pelo período de doze meses, para colaboração e reforço das equipas de 

assistentes operacionais em vários equipamentos municipais. Mais foi 

deliberado dar poderes à Sra. Presidente ou seu substituto legal para 

outorga no respetivo contrato. -------------------------------------------------------------- 

29. Contratos Emprego-Inserção + - PROJ 142/CEI+/21 | Instituto do Emprego e 

Formação Profissional. Presente à reunião contrato de Emprego-Inserção 

mencionado. Pela Sra. Presidente da Câmara foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara. 03/12/2021”. ------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato nos termos apresentados, 

com o acolhimento de quinze beneficiários do rendimento social de 

inserção, pelo período de doze meses, para desenvolver trabalho 

socialmente necessário nos equipamentos municipais. Mais foi deliberado 
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dar poderes à Sra. Presidente ou seu substituto legal para outorga no 

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

30. Procedimento para mobilidade na categoria entre Órgãos ou Serviços de um 

Técnico Superior (Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação). 

Presente à reunião proposta mencionada. Pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 10/12/2021”. --------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

autorizando-se o procedimento para mobilidade na categoria entre Órgãos 

ou serviços de um Posto de trabalho na carreira de Técnico Superior, para 

o DAGF. Para membros do Júri: Presidente: Fernando Pedroso, Diretor de 

Departamento Financeiro, Económico e Social, em regime de substituição; 

1. Vogal Efetivo: João Paulo Maricato, Chefe de Divisão de Administração 

Geral e Finanças; 2. Vogal Efetivo: Isabel Madureira, Chefe de Divisão de 

Recursos Humanos; Suplentes: Cláudia Amorim, Chefe de Divisão 

Assuntos Jurídicos e Fiscalização, e Alexandre Aguiar, Chefe de Divisão 

da Cultura, Turismo e Associativismo. --------------------------------------------------- 

31. Recrutamento para o cargo de direção intermédia de 1.º grau Diretor de 

Departamento – Designação do júri de recrutamento. Presente à reunião 

proposta mencionada. Pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara. 10/12/2021”. --------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

autorizando-se a abertura de procedimentos concursais de seleção para 

provimento dos seguintes cargos de Dirigentes: 1. Diretor de 

Departamento Financeiro, Económico e Social; 2. Diretor de Departamento 

de Obras e Urbanismo, bem como aprovar a composição no Júri de acordo 

com a proposta que se encontra anexa e se dá por integralmente 

reproduzida. --------------------------------------------------------------------------------------- 

32.    

A. Reorganização dos Serviços Municipais do Município do Marco de Canaveses, 
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em conformidade com a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, operada nos termos 

do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro. Presente à reunião proposta 

mencionada. Pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 10/12/2021”. ---------------------------------------------------------- 

I. Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

conforme o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, submetendo à Assembleia Municipal para 

aprovação da moldura organizacional que se encontra anexa à presenta 

proposta e que aqui se dá por integralmente reproduzida; ----------------------- 

II. Deliberado, ainda, por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, submetendo à Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 

para que aos titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau sejam 

abonadas despesas de representação no montante fixado para o pessoal 

dirigente da administração central, através do despacho conjunto a que se 

refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação 

atual, sendo-lhes igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações 

anuais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Criação de Unidades Orgânicas Flexíveis e aprovação do Regulamento 

Orgânico da Organização dos Serviços Municipais do Município do Marco de 

Canaveses. Presente à reunião a proposta e respetivos anexos, mencionados. 

Pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara. 10/12/2021”. ---------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada e respetivos 

anexos, nos termos apresentados, ficando a sua eficácia suspensa e 

condicionada à aprovação da Assembleia Municipal, conforme descrito na 

proposta A. identificada no ponto antecedente. -------------------------------------- 

33. Pagamento de quotas anuais | Dolmen. Presente à reunião documento 

mencionado. Pela Sra. Presidente da Câmara foi exarado o seguinte despacho: 
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“À Câmara. 30/11/2021”. ------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento da quota anual, no valor 

de 9.000,00€ (nove mil euros) prevista na alínea a) do n.º 1 do Artigo 9.º dos 

Estatutos da Cooperativa Dolmen. --------------------------------------------------------- 

34. Emissão de parecer de atribuição do Estatuto de Utilidade Pública à Associação 

Desportiva do Marco de Canaveses 09. Presente à reunião documento 

mencionado. Pela Sra. Presidente da Câmara foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara. 02/12/2021”. ------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a emissão do parecer favorável à 

atribuição do Estatuto de Utilidade Pública à Associação Desportiva do 

Marco de Canaveses 09, para os efeitos previstos no artigo 8.º, n.º 1, alínea 

d) da Lei n.º 36/2021, de 14 de junho. ----------------------------------------------------- 

35. Aceitação de doação. Presente à reunião informação mencionada. Pela Sra. 

Presidente da Câmara foi exarado o seguinte despacho: “Concordo. À Câmara. 

25/11/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a aceitação da doação de oito armas 

para equipar a Polícia Municipal de Marco de Canaveses, bem como a 

despesa inerente à legalização do referido armamento. --------------------------- 

36. Para ratificação: Votos de Louvor. Presente voto de louvor mencionado. Pela 

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

ratificação. 03/12/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a ratificação do voto de louvor ao 

atleta João Pereira, pela conquista do Campeonato Nacional de 

Esperanças, da Federação de Pesca Desportiva, sagrando-se campeão, e 

ainda ao atleta da Folhada, Rui Linhares, pela conquista do Campeonato 

Nacional de 1.ª Divisão FEEDER, sagrando-se Campeão Nacional. O 

excelente desempenho prestigia e dignifica o Município do Marco de 

Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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37. Votos de Congratulação. Presentes os votos de congratulação mencionados. 

Pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara. 10/12/2021”. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar os votos de congratulação aos atletas 

Joel Pinto, da AD Marco’09 Trail, por ter alcançado o 13.º lugar da 

classificação Geral, sendo o melhor atleta português em prova, na Madeira 

Island Ultra Trail-World Tour, e Pedro Pinto, da equipa Tavfer-Measindot-

Mortágua, por ter alcançado o 3.º lugar do pódio no Campeonato Nacional 

de Rampa 2021. O excelente desempenho prestigia e dignifica o Município 

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

38. Protocolo de Estágio entre o Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo – 

Penafiel e a Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Presente protocolo de 

estágio mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 10/12/2021”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de estágio a celebrar 

entre o Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo – Penafiel e a Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses. Mais foi deliberado dar poderes à Sra. 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no referido protocolo. ----  

39. Projeto de Regulamento do Parque Habitacional do Município do Marco de 

Canaveses. Presente Projeto de Regulamento mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 03/11/2021”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados, submetendo-se à Assembleia Municipal nos termos da 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, para 

aprovação do Projeto de Regulamento do Parque Habitacional do 

Município do Marco de Canaveses, que se anexa e faz parte integrante da 

presente proposta. ------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA--------------------------- 
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Não é possível apresentar a imagem.

E nada mais havendo a tratar, quando eram doze 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, n.º 3, do 

anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 34.º, n.º 

4, do Código do Procedimento Administrativo. E eu, Maria da Piedade Teixeira 

Ferreira, Coordenadora Técnica Administração Geral da Câmara Municipal, a 

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

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


