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

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

-------------MARCO DE CANAVESES DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021------------ 

----- Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 Administração, como secretário da 

presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses. Quando eram quinze horas e trinta minutos, a Senhora Presidente 

declarou aberta a reunião. ----------------------------------------------------------------------

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

----- A Senhora Presidente passou a fornecer algumas informações acerca da 

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

----- Começou por dar nota de que no dia 14 de novembro, o Executivo marcou 

presença na Caminhada da Rota do Abrigo de Montanha, uma caminhada 

solidária pelos direitos das crianças, organizada pela secção de pedestrianismo 

da ARO, em parceria com a Junta de Freguesia de Soalhães. -----------------------

----- No mesmo dia, decorreu também a festa, com missa e procissão, em honra 

de S. Martinho, na Paróquia de Várzea do Douro, e o magusto promovido pela 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Paredes de Viadores. -----------

----- Entre os dias 15 e 17 de novembro foram realizadas reuniões com os 

Executivos das Juntas de Freguesia, com a discussão a incidir em concreto 

sobre as obras a realizar em cada uma das freguesias e a inscrever no 

Orçamento Municipal para 2022, além de uma visão mais abrangente sobre o 

mandato 2021-25. ---------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 19 de novembro, o Executivo participou na sessão de apresentação 

dos resultados da equipa do Plano Integrado e Inovador de Combate ao 
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Insucesso Escolar, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa, que teve lugar no Emergente Centro Cultural. -----------------------------------

----- Também no dia 19 de novembro, o Executivo Camarário foi convidado a 

participar no jantar solidário que foi oferecido pela JM Mendes e pelo 

Restaurante Albufeira a todos os profissionais que colaboraram – e continuam a 

colaborar – no funcionamento do centro de vacinação do Marco de Canaveses, 

desde médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e assistentes técnicos. --

----- 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 08 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 19 de novembro de 2021. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 19-11-2021, onde se constatou que havia um saldo 

de 16.005.192,21€ (dezasseis milhões, cinco mil, cento e noventa e dois euros, 

e vinte e um cêntimos) de Operações Orçamentais, e 1.920.982,08€ (um milhão, 

novecentos e vinte mil, novecentos e oitenta e dois euros, e oito cêntimos) de 

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

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

3. Protocolo – “Formação Prática em Contexto de Trabalho – Aprendizagem”, entre 

o Município do Marco de Canaveses e o CESAE DIGITAL – Centro para o 

Desenvolvimento de Competências Digitais. Presente à reunião minuta do 

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

Câmara 17/11/2021”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo entre o 

Município do Marco de Canaveses e o CESAE DIGITAL – Centro para o 

Desenvolvimento de Competências Digitais, com o objetivo de estabelecer 

as atividades do formando durante a formação prática em contexto real de 
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trabalho. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

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

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

Social Paroquial da Vila de Alpendorada – Apoio Financeiro. Presente à reunião 

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

despacho: “À Câmara 12/11/2021”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo entre o 

Município de Marco de Canaveses e o Centro Social Paroquial da Vila de 

Alpendorada, para uma comparticipação financeira no valor de 5.000,00€ 

(cinco mil euros) para aquisição de uma viatura, de acordo com 

candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

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

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

Associação Cultural, Artística e Desportiva de Vila Boa de Quires – Apoio 

Financeiro. Presente à reunião minuta do protocolo mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 12/11/2021”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo entre o 

Município de Marco de Canaveses e a Associação Cultural, Artística e 

Desportiva de Vila Boa de Quires, para a atribuição de uma 

comparticipação de 12.000,00€ (doze mil euros), de acordo com 

candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

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

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

Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. Presente à reunião minuta do contrato 

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

16/11/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cooperação 

entre o Município do Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Várzea, 

Aliviada e Folhada, para a atribuição de uma comparticipação de 5.000,00€ 
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(cinco mil euros) para aquisição de uma viatura para transporte de alunos, 

de acordo com o seu plano de atividades e candidatura apresentada. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar no respetivo contrato. ------------------------------------------------------ 

7. Acordo de Cooperação e Financiamento entre o Município do Marco de 

Canaveses e o TRIAVE – Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do 

Ave, Tâmega e Sousa. Presente à reunião proposta e minuta do acordo de 

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

“À Câmara 17/11/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

bem como a minuta do acordo de cooperação a estabelecer entre o 

Município de Marco de Canaveses e o TRIAVE – Centro de Arbitragem de 

Conflitos de Consumo do Ave, Tâmega e Sousa. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

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

8. Contrato de cedência da marca nacional n.º 570842 “Palha Fidalga”. Presente à 

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

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

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cedência da 

Marca Nacional N.º 570842 “Palha Fidalga”, a estabelecer entre o Município 

do Marco de Canaveses e Fernanda Paula Moreira de Queirós. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

9. Abertura de procedimento de hasta pública para concessão / cedência 

temporária do espaço 1 e 2 (interior e esplanada) no Jardim Municipal Adriano 

José Carvalho e Melo. Presente à reunião proposta e programa de concurso 

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

17/11/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

bem como o programa de concurso que se anexa e se dá por transcrito, 

procedendo-se à abertura do procedimento de hasta pública para 

concessão / cedência temporária do espaço 1 e 2 (interior e esplanada) no 

Jardim Municipal Adriano José Carvalho e Melo. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

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

10. Designação de representantes da autarquia no Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas de Alpendorada. Presente à reunião proposta mencionada. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 16/11/2021”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada, sendo 

representantes desta autarquia no Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas de Alpendorada, Clara Marques, Vereadora da Educação da 

Câmara Municipal do Marco de Canaveses; Domingos Neves, Presidente 

da Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão; e Miguel Carneiro, 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo. --------------------------  

11. Designação de representantes da autarquia no Conselho Geral do Agrupamento 

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

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 16/11/2021”. 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada, sendo 

representantes desta autarquia no Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas do Marco de Canaveses, Clara Marques, Vereadora da Educação 

da Câmara Municipal do Marco de Canaveses; Celso Santana, Presidente 

da Junta de Freguesia do Marco; António Monteiro, Presidente da Junta de 

Freguesia de Soalhães. ------------------------------------------------------------------------ 

12. Designação de representantes da autarquia no Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses. Presente à reunião proposta 

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

16/11/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada, sendo 

representantes desta autarquia no Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses, Clara Marques, Vereadora da 

Educação da Câmara Municipal do Marco de Canaveses; Nelson Toni 

Coelho, Presidente da Junta de Freguesia de Santo Isidoro e Livração; 

Fernando Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires 

e Maureles. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Designação de representantes da autarquia no Conselho Geral da Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Marco de Canaveses. 

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

seguinte despacho: “À Câmara 16/11/2021”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada, sendo 

representantes desta autarquia no Conselho Geral da Escola Profissional 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses, Clara 

Marques, Vereadora da Educação da Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses; Manuel Sousa, Presidente da Junta de Freguesia de Avessadas 

e Rosém. --------------------------------------------------------------------------------------------  

14. Aceitação de doação de projetor. Presente à reunião informação do Chefe de 

Divisão de Administração Geral e Finanças. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 09/11/2021”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a presente informação, aceitando-se 

a doação de um Projetor LG Cine Beam PH-GL para integração no 

Património do Município. ---------------------------------------------------------------------- 
 

15. Aceitação de doação de Smart TV e um par de colunas. Presente à reunião 

informação do Diretor do Departamento Financeiro Económico e Social 

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

17/11/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a presente informação, aceitando-se 

a doação de uma Smart TV e um par de colunas para integrar o Património 

do Município. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

16. Permuta do lugar da Feira n.º 27 pelo lugar n.º 45. Presente à reunião informação 

do Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 17/11/2021”. ---------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados, permutando-se o lugar da Feira do Marco n.º 27, pelo lugar 

n.º 45, que se encontrava vago. ------------------------------------------------------------- 
 

17. Transmissão do direito de ocupação de lugar de Feira. Presente à reunião 

informação do Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 17/11/2021”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados, transmitindo-se o direito de ocupação do lugar da Feira n.º 

89 para Sandra Raquel Barbosa Rocha Melo. ------------------------------------------ 
 

18. Para conhecimento: Termo de Aceitação: “Apoio aos custos públicos 

decorrentes do combate à pandemia da doença COVID-19 – Município do Marco 

de Canaveses”. Presente à reunião proposta mencionada. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “Concordo, à Câmara para conhecimento 

17/11/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

19. Para conhecimento: Termo de Aceitação: Operação – Norte-08-5673-FEDER-

000433 – “Requalificação e Modernização da EB 2,3 de Alpendorada”. Presente 

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

despacho: “Concordo, à Câmara para conhecimento 17/11/2021”. ------------------ 

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

20. Votos de Louvor. Presente o voto de louvor mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 17/11/2021”. ---------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao piloto de motos, 

Pedro Bianchi Prata, pela conquista da Taça do Mundo de Bajas 2021, na 

Classe Veteranos, da Federação Internacional de Motociclismo. O seu 

excelente desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do 

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

---------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO--------------------------------

----- No final do período da ordem do dia, a Senhora Presidente deu a palavra 

aos munícipes presentes que desejassem intervir. Não se registaram pedidos de 

intervenção neste período. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Ferreira, Coordenadora Técnica Administração Geral da Câmara Municipal, a 

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

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


