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

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

------------------MARCO DE CANAVESES DE 31 DE MAIO DE 2021----------------- 

----- Aos trinta e um dias do mês de maio 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, por vidioconferência, Paulo Jorge Silva Couto, Vítor Manuel de 

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

Vieira e comigo, Claúdia Regina Soares Ferreira, Assistente Técnica da Secção 

de Administração Geral, 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 15 de maio, o Executivo marcou 

presença no espetáculo de teatro infantil e familiar “Dama pé de mim”, no 

Emergente Centro Cultural. ---------------------------------------------------------------------

----- No dia 16 de maio decorreu a cerimónia de assinatura do auto de 

consignação da sede da Junta de Freguesia de Soalhães e Unidade de Saúde 

Familiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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----- No dia 17 de maio teve lugar a cerimónia de inauguração da reabilitação da 

Escola da Freita, após retirada da cobertura de fibrocimento. -------------------------

----- No dia 18 de maio, destaque para a participação na atividade “Eu sou mais 

igual”, promovida pelas escolas, e para a cerimónia de inauguração do parque 

infantil em Bem Viver. Mais tarde nesse mesmo dia foi efetuada uma visita à 

CERCIMARCO, na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, para presença 

na cerimónia de entrega de uma nova viatura, cuja aquisição foi cofinanciada 

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

----- No dia 19 de maio, o Executivo fez-se representar na sessão de abertura da 

palestra “Violência Doméstica”, no âmbito do Projeto “Para além do amor – Agir 

e convergir para mudar”. -------------------------------------------------------------------------

----- No dia 20 de maio, referência para a participação na conferência intitulada 

“Uma cidade que se renova”, no Emergente Centro Cultural, com a qual se 

assinalou mais um aniversário da elevação de Marco de Canaveses a cidade. --

----- No dia 21 de maio decorreu o sorteio do Concurso “Marcoense como nós”, 

transmitido em direto via Facebook. ----------------------------------------------------------

----- No dia 22 de maio ocorreu a sessão de abertura dos encontros de boas 

práticas “A Escola de Sucesso 2021”. Mais tarde, teve lugar a sessão de 

encerramento do Congresso “Caminhos de Santiago”. ---------------------------------

----- No dia 23 de maio, o Executivo compareceu ao almoço de entrega de 

prémios do concurso de abertura do período de pesca de 2021, promovido pela 

Associação de Amadores de Pesca de Alpendorada. -----------------------------------
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----- Para o dia 24 de maio foi programada uma visita ao abrigo de montanha da 

Venda da Giesta. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Já no dia 25 de maio foi efetuada uma visita à zona industrial de Moirinte, à 

qual se seguiu a cerimónia de inauguração da reabilitação da Escola de Outeiro 

(Freguesia de Constance), após retirada da cobertura em fibrocimento. -----------

----- No dia 26 de maio foi entre um apoio no âmbito do Fundo de Emergência 

Social. À tarde, reuniu o Conselho Municipal de Educação. ---------------------------

----- No dia 27 de maio foram recebidas no Município as três delegações do 

Rotary Club, sendo que mais tarde nesse mesmo dia o Executivo participou da 

sessão de abertura do evento “Psicologia em tempos de pandemia”, no Auditório 

Municipal, organizado pelas turmas do décimo segundo ano da Escola 

Secundária do Marco. ----------------------------------------------------------------------------

----- O dia 28 de maio foi preenchido com a cerimónia para o hastear da Bandeira 

Verde na Escola EB 2/3 do Marco de Canaveses, com a cerimónia de 

inauguração do MarcoInvest, com a Mostra de Cinema de Animação no 

Emergente Centro Cultural, e com o Concerto “Monumento”, promovido pela 

Rota do Românico, na Igreja de Santa Maria em Sobretâmega. ---------------------

----- Por fim, na noite de 29 de maio foi apresentado o novo livro do escritor 

Marcoense Carlos Queirós, “A rapariga invisível”. ----------------------------------------

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

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

----- O Senhor Vereador Alcino Vieira, no uso da palavra, saudou a presença da 
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Presidente da Câmara (14 de maio) e do Vice-Presidente (15 de maio) no evento 

“Caminhos do Caminho”, deixando o apelo para que não só possam comparecer 

em outras atividades futuras, como também incentivar, através da Câmara 

Municipal, a participação popular em iniciativas de índole cultural. ------------------

----- Por fim, e fazendo alusão a uma notícia veiculada pela comunicação social, 

fez questão de esclarecer que o ex-Vereador Bruno Magalhães nunca foi eleito 

pelo CDS-PP, conforme erroneamente mencionado, tendo exercido funções 

como Vereador eleito por um movimento independente. -------------------------------

----- 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 14 de maio 

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

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

2. Aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal do dia 19 

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

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

3. Balancete de Tesouraria do dia Balancete de Tesouraria do dia 28 de maio de 

2021. Foi apreciado o Balancete de Tesouraria de 28-05-2021, onde se 

constatou que havia um saldo de 16.284.933,74€ (dezasseis milhões, 

duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e três euros, e setenta e 

quatro euros) de Operações Orçamentais, e 1.846.441,46€ (um milhão, 
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oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um euros, e 

quarenta e seis cêntimos) de Operações não Orçamentais. -----------------------

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

4. Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Ano Financeiro – 2020 (Doc. 

04). Presente à reunião os documentos relativos à Prestação de Contas e 

Relatório de Gestão do Ano Financeiro – 2020 mencionados. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/05/2021”. --------- 

Deliberado por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores 

do PSD, aprovar os documentos relativos à Prestação de Contas 2020 e 

Relatório de Gestão do Ano Financeiro – 2020, que se anexam e se dá 

por integralmente reproduzidos. Mais foi deliberado submeter à 

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

----- O Senhor Vereador Vítor Gonçalo, no uso da palavra, começou a sua 

intervenção assinalando positivamente o grau de execução de receita 

alcançado, superior a cem por cento (100%), na linha do que vinham sendo 

os resultados alcançados pela anterior gestão municipal, fator fundamental 

para um Município que ainda tem elevados encargos financeiros e que 

porventura terá de enfrentar nos próximos anos a vicissitude de ter de 

proceder à contratação de um novo empréstimo, para fazer face à resolução 

definitiva do processo que opõe o Município à empresa concessionária Águas 

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

----- Do ponto de vista da despesa, destacou uma execução orçamental que 
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ficou aquém do previsto, parcialmente justificada pelo atual cenário de 

pandemia, bem como as significativas alterações introduzidas em termos de 

encargos com recursos humanos, na sequência das competências 

transferidas do Estado Central, especialmente no domínio da educação. ------

----- Apontou como sinal negativo a execução da despesa de capital, que ficou 

quarenta e nove por cento (49%) abaixo das previsões iniciais. Neste capítulo, 

declarou que apesar da disponibilidade financeira do Município e das 

adaptações internas que têm sido realizadas com o intuito de tornar mais 

ágeis e eficientes os procedimentos de contratação pública – com reflexos na 

execução de alguns dos projetos herdados do anterior Executivo – ainda é 

notável alguma dificuldade na execução de grandes obras e projetos afetos a 

investimentos e despesas de capital. -----------------------------------------------------

----- Salientou o cumprimento da regra do equilíbrio orçamental, alcançado 

não só por via de uma natural contenção do lado da despesa, mas também 

por força da integração do saldo de gerência do exercício anterior e de uma 

boa execução da receita. --------------------------------------------------------------------

----- Em seguida, constatando que aparentemente foram introduzidas algumas 

modificações a este respeito, questionou qual o critério utilizado ou qual a 

base legal de sustentação para a fixação e determinação da taxa de juro 

associada ao cálculo das provisões, mencionando que aquilo que era 

afirmado ao anterior Executivo, por parte dos juristas que acompanhavam os 

processos, era que não seriam aplicáveis juros sobre juros, circunstância que 
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faria aumentar exponencialmente o valor das provisões. ---------------------------

----- Ainda no que diz respeito à vertente patrimonial, solicitou um ponto de 

situação relativamente às regularizações do património, aspeto 

reiteradamente mencionado como reserva nos relatórios de contas, 

chamando a atenção para uma norma que confere aos Municípios a 

possibilidade de regularização de património sem ter que recorrer ao 

expediente de usucapião ou a acordo formal com os cidadãos, bastando para 

o efeito comprovar a posse do imóvel. ---------------------------------------------------

----- Finalizando a sua intervenção, e fazendo alusão a uma expressão 

utilizada pela Presidente da Câmara Municipal na apresentação deste ponto, 

clarificou não ser só desde 2017 que as contas do Município são 

apresentadas de forma rigorosa, sendo esta igualmente uma matriz dos 

relatórios de prestações de contas produzidos pelos anteriores Executivos 

liderados pelo Partido Social Democrata. -----------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, e começando por abordar as 

considerações acerca do grau de execução do Plano Plurianual de 

Investimentos, fez questão de assinalar que a grande dificuldade com que o 

Executivo se tem deparado é com a necessidade de rever e readaptar alguns 

dos projetos herdados do anterior Executivo, apontando como exemplo o 

projeto do Centro Cultural, o qual teve de ser revisto desde a sua raiz, por 

forma a corresponder às expetativas dos Marcoenses e do Executivo, que 

mais do que um espaço para festas e conferências, desejavam um espaço 
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com capacidade para uma multiplicidade de oferta cultural. -----------------------

----- Por outro lado, embora cerca de metade do atual mandato fique 

incontornavelmente ligado a um cenário de pandemia e às suas desastrosas 

consequências, o que conduziu a sérios constrangimentos ao nível da 

contratação pública, elaboração de projetos, lançamento de procedimentos 

concursais e disponibilidade de recursos humanos, a verdade é que em 2020 

foram executados investimentos do PPI na ordem dos seis milhões, 

seiscentos e quarenta e dois mil euros (6.642.000€) – praticamente o dobro 

do que havia sido executado em 2016, em pleno mandato social democrata, 

que se quedou pelos três milhões, novecentos e cinquenta e um mil 

(3.951.000€). Acrescentou que à data de 31 de maio de 2021, a execução de 

despesas de capital referentes ao Plano Plurianual de Investimentos já 

ascende a quatro milhões, cento e trinta e sete mil euros (4.137.000€), pelo 

que se perspetiva que este possa vir a ser o ano de maior investimento nos 

últimos anos. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Sobre a questão colocada, acerca dos critérios aplicados para fixação 

das taxas de juro, no que concerne aos valores das provisões, indicou não ter 

havido qualquer alteração substancial, comprometendo-se, porém, a remeter 

aos Vereadores alguma informação adicional de ordem técnica relacionada 

com esta matéria. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Agrupamento de Escolas de Alpendorada, Agrupamento de Escolas do Marco 
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de Canaveses, Agrupamento de Escolas n.º 1 do Marco de Canaveses, 

Agrupamento de Escolas de Sande e Escola Profissional de Arqueologia 

(Doc. 5). Presente à reunião proposta acompanhada pela minuta do protocolo 

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

Câmara 21/05/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Agrupamento de Escolas de Alpendorada, Agrupamento de Escolas do 

Marco de Canaveses, Agrupamento de Escolas n.º 1 do Marco de 

Canaveses, Agrupamento de Escolas de Sande e Escola Profissional de 

Arqueologia, conforme minuta em anexo que faz parte integrante da 

presente proposta. 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 

Thata´s Associação de Apoio à Família (Doc. 6). Presente à reunião minuta 

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

despacho: “À Câmara 25/05/2021”. ------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Thata´s Associação de Apoio à Família, para a comparticipação 

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

desenvolvimento do seu Plano de Atividades. Mais foi deliberado dar 
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poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

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

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

Centro Cultural e Recreativo de Maureles (Doc. 7). Presente à reunião minuta 

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

despacho: “À Câmara 25/05/2021”. ------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Centro Cultural e Recreativo de Maureles, para a comparticipação 

financeira no valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), para a 

realização de obras de requalificação da Sede. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

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

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses 

(Doc. 8). Presente à reunião adenda ao Contrato-Programa para ratificar. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 25/05/2021”. --- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de 

Canaveses, para a comparticipação pecuniária no valor de 50.000,00€ 

(cinquenta mil euros) para a realização da ação mencionada na cláusula 
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primeiro do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Marco de Canaveses e Associação de Canoagem do Norte de Portugal (Doc. 

9). Presente a reunião Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

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

Câmara 21/05/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e Associação de Canoagem do Norte de Portugal para a 

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

mil e quinhentos euros) para a execução do programa de apoio 

apresentado. 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 a Casa do Benfica do Marco (Contrato n.º 

26/GAV/2021) (Doc. 10). Presente à reunião Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 24/05/2021”. ------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato-programa de 

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

comparticipação financeira no valor de 3.000,00€ (três mil euros) para a 

execução do programa de apoio apresentado. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

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

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

Marco de Canaveses e a Poderosa Fração (Contrato n.º 27/GAV/2021) (Doc. 

11). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 26/05/2021”. ------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco 

de Canaveses e Poderosa Fração, para a atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 10.000,00€ (dez mil euros) para a 

execução do programa de apoio apresentado. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

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

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

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

28/GAV/2021) (Doc. 12). Presente à reunião minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 26/05/2021”. ------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e 

Grupo Desportivo de Tabuado, para a comparticipação financeira no 

valor de 7.000,00€ (sete mil euros) para a execução do programa de 

apoio apresentado. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo protocolo. 

13. Protocolo de Cooperação entre a FNAJ – Federação Nacional das 

Associações Juvenis e o Município do Marco de Canaveses (Doc. 13). 

Presente à reunião proposta da minuta do protocolo de cooperação 

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

Câmara 19/05/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

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

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

de Freguesia de Avessadas e Rosém (Doc. 14). Presente à reunião minuta 

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

seguinte despacho: “À Câmara 24/05/2021”. ------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de cooperação a 

estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a Junta de 
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Freguesia de Avessadas e Rosém, para a atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 148.336,60€ (cento e quarenta e 

oito mil, trezentos e trinta e seis euros, e sessenta cêntimos) para a 

realização da primeira fase das obras de requalificação e ampliação da 

sede da Junta de Freguesia. Mais se delibera proceder à revogação do 

contrato de cooperação celebrado a 31 de maio de 2017. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

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

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

de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles (Doc. 15). Presente à reunião 

contrato de cooperação mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 26/05/2021”. ------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato de cooperação a 

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

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

comparticipação financeira no valor de 7.000,00€ (sete mil euros) para a 

implementação do PR8 – Trilhos de Portocarreiro, nos termos da 

candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato.  

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

de Freguesia de Sobretâmega (Doc. 16). Presente à reunião protocolo de 

cooperação mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 
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despacho: “À Câmara 26/05/2021”. ------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de cooperação a 

estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e Junta de 

Freguesia de Sobretâmega, para a atribuição de uma comparticipação 

pecuniária no valor de 10.000,00€ (dez mil euros) para a realização da 

segunda fase das obras de ampliação do cemitério de Sobretâmega, 

enquadrado nas normas previstas no Regulamento sobre as formas de 

apoio às freguesias do Município do Marco de Canaveses. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

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

17. Acordo de Gestão entre a Infraestruturas de Portugal, S.A. e o Município do 

Marco de Canaveses (Doc. 17). Presente à reunião ata de reunião do júri para 

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

26/05/2021”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o acordo de Gestão nos termos 

apresentados. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 

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

18. Isenção de taxa de ocupação no Mercado Municipal (Doc. 18). Presente à 

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

despacho: “À Câmara 25/05/2021”. -------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a isenção das taxas municipais a 

partir do mês de maio do corrente ano e até 31 de dezembro, para a 
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atividade económica do Mercado Municipal, nos termos do Código 

Regulamentar Municipal, devidas pela ocupação do espaço pelos 

vendedores no mercado, com efeitos retroativos a 01 de maio de 2021, 

nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

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

19. Regime excecional e temporário de ocupação de espaço público com 

esplanadas ou unidades móveis ou amovíveis destinadas à atividade de 

restauração e bebidas não sedentária ou de venda ambulante e respetiva 

isenção de taxas (Doc. 19). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/05/2021”. ---

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados. Para conhecimento da Assembleia Municipal, em 

cumprimento no n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na sua 

versão atualizada. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

aos munícipes presentes que desejassem intervir. ---------------------------------------

----- O Munícipe João Miguel, no uso da palavra, trouxe novamente à atenção 

da Câmara Municipal um assunto que envolve a sua propriedade e a propriedade 

de um vizinho, alegando que apesar de a primeira reclamação sobre o mesmo 

ter sido remetida à Câmara Municipal em 16 de junho de 2020, ainda não foi 

encontrada uma solução para o problema identificado. ---------------------------------
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----- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, em resposta, explicou 

que o assunto está a ser tratado internamente, colocando-se à disposição do 

munícipe, juntamente com o Gabinete Jurídico da Câmara Municipal, para 

reavaliar a situação. Deixou a garantia, porém, de que o Município está a atuar 

no estrito cumprimento da Lei, sem qualquer intenção de benefício ou prejuízo 

de qualquer uma das partes envolvidas. ---------------------------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezassete horas e vinte minutos a 

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

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

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. E eu, Cláudia Regina Soares Ferreira, 

Assistente Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara Municipal, a 

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

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



                                                                              ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 11 
                                                                                                              REALIZADA EM 31.05.2021 

 

Reunião Pública de Câmara, 31 de maio de 2021 
 

- - 

Não é possível apresentar a imagem.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


