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

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

-------------MARCO DE CANAVESES DE 21 DE SETEMBRO DE 2021------------ 

----- Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 

nos Paços do Concelho, presidida pela Senhora Cristina Lasalete Cardoso 

Vieira, Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses e com a 

presença dos Senhores Vereadores: Mário Bruno Silva Magalhães, Paula 

Alexandra Rabaçal Marques, Paulo Jorge Silva Couto, Vítor Manuel de 

Vasconcelos Gonçalo, António Fernandes da Silva Dias, Alcino Jorge de Saraiva 

Vieira e comigo, Maria da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica de 

Administração Geral, como secretário da presente reunião, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Quando eram oito 

horas e quinze 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 com uma referência à presença no espetáculo Circo Coliseu Porto 

AGEAS, no âmbito do Programa “De volta à Praça”, no dia 11 de setembro. -----

----- No dia 12 de setembro, decorreu a entrega de prémios referentes ao 

Concurso “Grande Tâmega”, promovido pela Associação de Amadores de Pesca 

Desportiva de Alpendorada. --------------------------------------------------------------------

----- Também no dia 12 de setembro, destaque para a presença no espetáculo 
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“Rasto de erva daninha”, também inserido no Programa “De volta à Praça”. -----

----- Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos Senhores 

Vereadores que desejassem intervir neste período. ------------------------------------- 

----- O Senhor Vereador António Dias, no uso da palavra, e sendo esta a última 

Reunião de Câmara do presente mandato, deixou um sentido agradecimento ao 

ex-Vereador, Eng.º José Mota, pelo convite que lhe foi estendido, e aos 

Marcoenses, pelo voto de confiança e oportunidade concedida para representá-

los e defender os seus interesses, funções que se honrou exercer. ----------------- 

----- Agradeceu de igual modo a todos os colaboradores da Câmara Municipal 

de Marco de Canaveses que assessoraram as Reuniões de Câmara ao longo 

do mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador Paulo Couto, no uso da palavra, apresentou um 

voto de louvor A Associação  Recreativa e Cultural de Alpendorada, pela 

conquista da Supertaça de Andebol em Seniores Feminino, da Federação 

de Andebol de Portugal, prestigiando e dignificando deste modo o Município do 

Marco de Canaveses, sendo aprovado por unanimidade por todos os 

elementos presentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 10 de 

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

a qual, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------- 
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2. Balancete de Tesouraria do dia 20 de setembro de 2021. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 20-09-2021, onde se constatou que havia um 

saldo de 15.450.015,01€ (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta mil, 

quinze euros, e um cêntimo) de Operações Orçamentais, e 1.867.377,18€ 

euros (um milhão, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e sete 

euros, e dezoito cêntimos) de Operações não Orçamentais. ----------------------

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

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

de Freguesia de Soalhães (Doc. 3). Presente à reunião proposta e minuta do 

Contrato de Cooperação mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 15/09/2021”. -------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato de 

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

Junta de Freguesia de Soalhães, para a atribuição de um subsídio no 

valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), para apoio na realização da 

iniciativa “Trail Rota das Capelas – edição 2021”. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

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

4. Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de 

Canaveses e o Agrupamento de Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses (Doc. 

4). Presente à reunião Adenda ao Protocolo de colaboração mencionado. 

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

15/09/2021”. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a Adenda ao Protocolo de 

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

o Agrupamento de Escolas n.º 1 de Marco de Canaveses, tendo como 

âmbito a disponibilização dos equipamentos municipais do complexo 

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

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

5. Para ratificação: Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de 

Canaveses e a ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado 

Baião/Marco – 2021 – Apoio Financeiro (Doc. 5). Presente à reunião a minuta 

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

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

Deliberado por unanimidade ratificar o protocolo de colaboração a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e ACRIBAIMAR, 

para a atribuição de um incentivo pecuniário de promoção à criação de 

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

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

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

Rústico – Cultura Associação – Apoio Financeiro (Doc. 6). Presente à reunião 

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

seguinte despacho: “À Câmara. 15.09.2021”. ------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a 
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Rústico – Cultura Associação, para a atribuição de uma comparticipação 

financeira no valor de 500,00€ (quinhentos euros), para o cumprimento 

de Plano de Atividades, de acordo com a candidatura apresentada. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

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

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

Associação Alegria de Crescer; Apoio Financeiro (Doc. 7). Presente à reunião 

a minuta do protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 16/09/2021”. ----------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Associação Alegria de Crescer, para a atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 5.535,00€ (cinco mil, quinhentos 

e trinta e cinco euros) para prossecução do programa de apoio descrito 

na cláusula segunda. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo protocolo. 

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

Associação de Artesãos do Marco de Canaveses (Doc. 8). Presente à reunião 

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

seguinte despacho: “À Câmara 16/09/2021”. -------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Associação de Artesãos do Marco de Canaveses, para a 
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comparticipação financeira no valor de 1.200,00€ (mil e duzentos euros) 

para a concretização de workshops direcionados para a comunidade 

infantojuvenil. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 

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

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

Marco de Canaveses e o Grupo Desportivo de Magrelos (Contrato n.º 

47/GAV/2021) (Doc. 9). Presente à reunião o contrato-programa mencionado. 

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

14/09/2021”. -------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e o Grupo Desportivo de Magrelos, para a atribuição de 

uma comparticipação financeira no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos 

euros) para a prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento 

associativo apresentado na cláusula segunda do presente contrato. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

10.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do 

Marco de Canaveses e o Clube de Caça e Pesca Aboboreira – Tâmega 

(Contrato n.º 48/GAV/2021) (Doc. 10). Presente à reunião o contrato-

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

“À Câmara 16/09/2021”. --------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e o Clube de Caça e Pesca Aboboreira – Tâmega para a 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 500,00€ 

(quinhentos euros) para a prossecução do programa de apoio ao 

desenvolvimento associativo apresentado na cláusula segunda do 

presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

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

11.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do 

Marco de Canaveses e a Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada 

(Contrato n.º 49/GAV/2021) (Doc. 11). Presente à reunião o contrato-

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

“À Câmara 16/09/2021”. ----------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada, para 

a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 6.500,00€ 

(seis mil e quinhentos euros) para a prossecução do programa de apoio 

ao desenvolvimento associativo apresentado na cláusula segunda do 

presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

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

12.  Protocolo de Parceria para participação nas atividades e programas a 

desenvolver pelo Consórcio For a Global Health – Qualification of Human 
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Resources liderado pelo Instituto Politécnico de Saúde Norte (IPSN) (Doc. 12). 

Presente à reunião o protocolo de parceria mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 14/09/2021”. -------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o interesse em participar nas 

atividades e programas a desenvolver pelo Consórcio For a Global 

Health – Qualification of Human Resources liderado pelo Instituto 

Politécnico de Saúde Norte (IPSN), nos termos do documento anexo à 

proposta apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo protocolo.  

13.  Recrutamento de Trabalhadores, na modalidade de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas, por Tempo Indeterminado – quatro Assistentes 

Operacionais (Auxiliar Ação Educativa) (Doc. 13). Presente à reunião a 

proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara. 15/09/2021”. ---------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade autorizar o recrutamento de quatro 

Assistentes Operacionais (auxiliar ação educativa), pela ordem em que 

figuram na ordenação final, constante da Lista Unitária de ordenação 

final dos candidatos aprovados. -------------------------------------------------------- 

14.  Procedimento para a modalidade na carreira entre órgãos ou serviços de dois 

Assistentes Operacionais (Ação Educativa) (Doc. 14). Presente à reunião a 

proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara 15/09/2021”. ---------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade autorizar o procedimento para mobilidade 
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na categoria entre Órgãos ou serviços, de dois postos de trabalho na 

carreira de assistente operacional para a Unidade Orgânica DASDE, por 

um período de 18 meses, com possibilidade de consolidação nos termos 

do n.º 3 do artigo 99.º da LTFP. Mais se delibera a designação dos 

membros do júri e a adoção dos métodos de seleção, de acordo com a 

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

15.  Concurso “Marcoense como Nós” – edição de Natal 2021 (Doc. 15). Presente 

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

despacho: “À Câmara 16/09/2021”. -------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o Concurso “Marcoense como 

Nós” – Edição de Natal 2021, de acordo com a proposta anexa e que se 

dá por transcrita. ----------------------------------------------------------------------------- 

16.  Auto de Cedência de parcela de terreno ao domínio público municipal (Doc. 

16). Presente à reunião o auto de cedência mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 16/09/2021”. ------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar aceitar a cedência de parte do 

prédio urbano, sito na Devesa, Rua de São Lourenço, Freguesia de 

Sande e S. Lourenço do Douro, Concelho de Marco de Canaveses, com 

a área de 40 m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1849 da 

Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro e descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 224 da Freguesia de S. Lourenço do Douro. 

Esta parcela destina-se a integrar o domínio público municipal, e em 

contrapartida, o Município deverá proceder à construção de um muro de 
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suporte à rua, cujo valor, segundo a avaliação dos Serviços Técnicos 

Municipais, ascende a 14.747,00€ (catorze mil, setecentos e quarenta e 

sete euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga 

do respetivo Auto. --------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por se tratar da última reunião deste executivo, neste período usaram 

novamente a palavra os Senhores Vereadores. --------------------------------------- 

----- O Senhor Vereador Vítor Gonçalo, no uso da palavra, declarou sentir-se 

honrado por ter tido a oportunidade de servir o Município de Marco de Canaveses 

nas funções de Vereador, e deixou uma palavra de agradecimento a todos os 

membros deste órgão e aos colaboradores que assessoraram as Reuniões de 

Câmara e garantiram a fluidez no desenvolvimento dos seus trabalhos. -----------

----- Expressou votos de sucesso para aqueles que vierem a integrar os órgãos 

municipais na sequência das eleições autárquicas que se avizinham, e que 

certamente continuarão a pugnar pelo desenvolvimento progressivo do 

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

----- A Senhora Presidente, no uso da palavra, agradeceu a todos os Vereadores 

os contributos e a postura que permitiu que o debate político neste órgão fosse 

salutar, profícuo e frutífero, assinalando o facto de as divergências ideológicas 
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não se terem sobreposto ao superior interesse da população do Marco de 

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

----- Expressou votos de sucesso a nível pessoal e profissional a todos aqueles 

que não se candidatam a funções autárquicas nas próximas eleições. -------------

----- Antes de dar por encerrados os trabalhos, e tratando-se da última Reunião 

de Câmara do presente mandato, a Senhora Presidente colocou à votação a ata 

da presente reunião, a qual foi aprovada por unanimidade, e será 

posteriormente remetida aos Vereadores. -------------------------------------------------- 

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

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

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

se lavrou a presente ata que foi aprovada, nos termos do artigo 57.º do anexo I 

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

Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara Municipal, 

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

_____________ A Presidente da Câmara Municipal____________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


