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

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

---------------MARCO DE CANAVESES DE 14 DE JANEIRO DE 2022-------------- 

----- Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, nos 

Paços do Concelho, presidida pelo Senhor Mário Bruno Silva Magalhães, na 

ausência da Senhora Cristina Lasalete Cardoso Vieira, Presidente da Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses, e com a presença dos Senhores Vereadores: 

Paulo Jorge Silva Couto, Clara Marília Soares Marques, Nuno Vítor Diogo Pinto, 

Francisco José de Sousa Vieira, Mário Luís da Silva Monteiro e comigo, Cláudia 

Regina Soares Ferreira, Assistente Técnica, da Secção Administrativa como 

secretária da presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do 

Marco de Canaveses. Quando eram quinze horas e trinta minutos, o Senhor 

Vice-Presidente declarou aberta a reunião. ------------------------------------------------

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

----- O Senhor Vice-Presidente passou a fornecer algumas informações acerca 

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

----- Referiu que no passado dia 29 de dezembro, pelas onze horas, decorreu 

uma reunião em Bitetos com o Presidente do Conselho de Administração da 

APDL, no sentido de se encontrar uma solução para uma situação detetada no 

decurso das obras no Cais de Bitetos, aferindo-se a necessidade de reforçar a 

segurança do talude existente. -----------------------------------------------------------------

----- No mesmo dia, pelas catorze horas, procedeu-se à entrega dos vouchers 

aos cidadãos premiados no âmbito do Concurso “Marcoense como nós”. ---------

----- O dia 29 de dezembro também ficou marcado pela realização de uma 

reunião do Conselho Municipal de Segurança de Marco de Canaveses. ----------

----- Como nota final, anunciou que no dia 11 de janeiro abriu o posto de testagem 

gratuita, na Alameda Dr. Miranda da Rocha, que tem vindo a registar uma 

procura significativa por parte dos cidadãos. -----------------------------------------------

----- Em seguida, o Senhor Vice-Presidente passou a palavra aos Senhores 

Vereadores que desejassem intervir neste período. -------------------------------------
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----- A Senhora Vereadora Clara Marques, no uso da palavra, e em complemento 

à informação prestada pelo Vice-Presidente da Câmara, deu nota de que o 

mencionado centro de testagem resulta de um protocolo celebrado entre o 

Município de Marco de Canaveses e a Unilabs, tendo entrado em funcionamento 

no dia 11 de janeiro, com um horário compreendido entre as catorze e as dezoito 

horas, de segunda a sábado, e ao qual os cidadãos poderão recorrer para 

efetuar os testes gratuitos atribuídos pelo Governo, para despiste à Covid-19. --

----- Adicionalmente, referiu que no dia 11 de janeiro, setenta cidadãos 

recorreram aos serviços deste centro de testagem, com cem atendimentos 

realizados no dia 12 de janeiro, e cento e vinte e quatro no dia 13 de janeiro, 

sendo que os dados disponibilizados até ao momento apontam para a 

identificação de oito casos positivos. ---------------------------------------------------------

----- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, aproveitou o momento 

para informar que a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, em parceria com 

a empresa responsável pela medicina no trabalho (Medimarco), está a efetuar 

testes aos colaboradores, de modo a não sobrecarregar a capacidade deste 

novo centro de testagem. Acrescentou que apesar de se terem registado alguns 

casos positivos entre funcionários que conduziram a uma ausência forçada dos 

serviços, estão a ser tomadas diligências para que não seja colocado em causa 

o normal funcionamento do serviço público prestado aos cidadãos, com recurso 

a teletrabalho e horários em espelho, além de outras medidas de segurança no 

próprio local de trabalho. ------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Francisco Vieira, no uso da palavra, e secundando as 

declarações do Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, 

manifestou a sua expetativa de que 2022 possa ser, efetivamente, um ano para 

virar a página, num esforço conjunto entre todos os quadrantes políticos para 

continuar a mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19. -------------------------------

----- Agradeceu o facto de o Executivo Municipal ter acolhido a proposta do PSD 

para alteração ao Regimento da Câmara Municipal, cuja integração certamente 

contribuirá para a fluidez e agilização dos trabalhos deste órgão. -------------------

----- Por fim, tendo assistido à última sessão da Assembleia Municipal através de 
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plataforma online, e não obstante as naturais divergências políticas que se 

acentuam em debates tão sensíveis como o relativo aos documentos 

previsionais, declarou não se rever na reiterada postura de alguns dos elementos 

do Executivo nas reuniões do órgão deliberativo, argumentando que todos os 

eleitos merecem outro tipo de consideração. ----------------------------------------------

----- Não havendo mais intervenções, o Senhor Vice-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 15 de 

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

qual, depois de lida, foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor 

Vereador do PPD/PSD. --------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Francisco Vieira, no uso da palavra, indicou que o último 

parágrafo da sua intervenção na discussão sobre as Grandes Opções do Plano 

e Orçamento para 2022, constante da ata em apreço, não reflete com exatidão 

a intenção das declarações produzidas. Clarificou que a referência ao trabalho 

realizado pela Câmara Municipal na fiscalização de obras em curso foi efetuada 

em resposta às declarações do Vice-Presidente da Câmara nesse mesmo 

sentido, e com o intuito de enfatizar a necessidade de proceder de igual modo 

em todas as intervenções, por forma a evitar derrapagens no prazo e 

consequentes constrangimentos para as populações. ----------------------------------

----- Face ao exposto, sugeriu nova audição da gravação da respetiva reunião, 

para que eventualmente o conteúdo da mencionada intervenção possa ser mais 

fielmente reproduzido. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Aprovação da ata da reunião pública ordinária da Câmara Municipal do dia 27 

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

a qual, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. Não participou da 

votação o Senhor Vereador Francisco Sousa Vieira, por não ter estado presente, 

nos termos do artigo 34.º do CPA. ------------------------------------------------------------ 
 



                                                                              ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 01 
                                                                                                              REALIZADA EM 14.01.2022 

 

Reunião de Câmara, 14 de janeiro de 2022 
 

- 4 - 

Não é possível apresentar a imagem.

3. Balancete de Tesouraria do dia 13 de janeiro de 2022. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 13/01/2022, onde se constatou que havia um saldo 

de 15.862.235,65€ (quinze milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos 

e trinta e cinco euros, e sessenta e cinco cêntimos) de Operações Orçamentais, 

e 1.978.660,21€ (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e 

sessenta euros, e vinte e um cêntimos) de Operações não Orçamentais. -------

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

4. Autorização de despesas para o ano de 2022 (Doc. 4). Presente à reunião 

proposta de autorização para o pagamento das despesas para o ano 2022. Pelo 

Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 11/01/2022”. - 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

autorizando o pagamento das despesas de caráter obrigatório e outras de 

caráter facultativo, para o presente ano de 2022. ------------------------------------- 

5. Pedido de aumento temporário de fundos disponíveis ao abrigo da alínea c) do 

n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com o n.º 1 e 

n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho (Doc. 5). Presente 

à reunião documento mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 11/01/2022”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

no que respeita ao pedido de aumento temporário de fundos disponíveis, 

ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.  

6. Listagem das ordens de pagamentos processadas no início do novo ano 

económico de 2022 até à primeira reunião de Câmara Municipal a realizar no dia 

14 de janeiro de 2022 (Doc. 6). Presente à reunião documento mencionado. Pelo 

Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 11/01/2022”. - 

Deliberado por unanimidade aprovar o documento mencionado. -------------- 

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

Presidência – Ano Económico 2022 (Doc. 7). Presente à reunião proposta do 
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Senhor Vice-Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no sentido de 

que o mesmo fique à guarda e responsabilidade do Chefe de Gabinete, sendo 

utilizado e reposto até ao penúltimo dia útil do final nos termos do artigo 43.º - 

Reposição, Secção III Fundo de Maneio, do Capítulo V – Disponibilidade da 

Norma de Controlo do Município do Marco de Canaveses. Pelo Sr. Vice-

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 11.01.2022”. ------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo 

de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e 

responsabilidade do Chefe de Gabinete, Dr. Fernando Gabriel Carvalho 

Teixeira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para a área da Contratação e 

Aprovisionamento– Ano Económico 2022 (Doc. 8). Presente à reunião proposta 

do Senhor Vice-Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no sentido de 

que o mesmo fique à guarda e responsabilidade da Coordenadora Técnica da 

Secção de Contratação e Aprovisionamento sendo utilizado e reposto até ao 

penúltimo dia útil do final nos termos do artigo 43.º - Reposição, Secção III Fundo 

de Maneio, do Capítulo V – Disponibilidade da Norma de Controlo do Município 

do Marco de Canaveses. Pelo Sr. Vice-Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 11.01.2022”. ----------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo 

de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e 

responsabilidade da Coordenadora Técnica da Secção de Contratação e 

Aprovisionamento, Maria do Carmo Pinto dos Reis. -------------------------------- 

9. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para a área da Administração 

Geral – Ano Económico 2022 (Doc. 9). Presente à reunião proposta do Senhor 

Vice-Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no sentido de que o 

mesmo fique à guarda e responsabilidade da Coordenadora Técnica da Secção 

da Administrativa do Departamento de Administração Geral sendo utilizado e 

reposto até ao penúltimo dia útil do final nos termos do artigo 43.º - Reposição, 

Secção III Fundo de Maneio, do Capítulo V – Disponibilidade da Norma de 
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Controlo do Município do Marco de Canaveses. Pelo Sr. Vice-Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 11.01.2022”. ------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo 

de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e 

responsabilidade da Coordenadora Técnica da Secção Administrativa, 

Maria da Piedade Teixeira Ferreira. ------------------------------------------------------- 

10.  Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para a Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens (CPCJ) do Marco de Canaveses – Ano Económico 2022 

(Doc. 10). Presente à reunião proposta do Senhor Vice-Presidente, para 

constituição do Fundo de Maneio no sentido de que o mesmo fique à guarda e 

responsabilidade do Técnico Superior Manuel Altino de Barros Ribeiro, sendo 

utilizado e reposto até ao penúltimo dia útil do final nos termos do artigo 43.º - 

Reposição, Secção III Fundo de Maneio, do Capítulo V – Disponibilidade da 

Norma de Controlo do Município do Marco de Canaveses. Pelo Sr. Vice-

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 11.01.2022.”. ----------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo 

de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e 

responsabilidade do Técnico Superior Manuel Altino de Barros Ribeiro. --- 
 

11.  Protocolo de colaboração para a realização de formação em contexto de 

trabalho, entre o Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração 

e o Município do Marco de Canaveses (Doc. 11). Presente à reunião documento 

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

Câmara 11/01/2022”. ----------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de colaboração a 

estabelecer entre o Instituto Superior de Ciências da Informação e 

Administração e o Município do Marco de Canaveses, para a realização de 

formação em contexto de trabalho. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

protocolo nos termos apresentados. ---------------------------------------------------- 
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12.  Protocolo entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a 

Associação Florestal de Entre Douro e Tâmega (Doc. 12). Presente à reunião 

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

despacho: “À Câmara 11/01/2022”. ---------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de colaboração a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação 

Florestal de Entre Douro e Tâmega, nos termos em que se anexa e se dá 

por transcrito. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 

seu substituto legal para outorgar no respetivo protocolo, nos termos 

apresentados. ----------------------------------------------------------------------------------- 

13.  Revisão tarifária para o ano de 2022 – Águas do Marco, S.A. (Doc. 13). 

Presente à reunião documento mencionado. Pelo Sr. Vice-Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 07/01/2022”. -------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta da Revisão Tarifária para 

o ano 2022 nos termos apresentados. --------------------------------------------------- 

14.  Para ratificação: Contratos Emprego – Inserção + | Instituto do Emprego e 

Formação Profissional – PROJ 138/CEI+/21 (Doc. 14). Presente à reunião 

documento mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara para ratificação 06/01/2022”. ------------------------------------

Deliberado por unanimidade ratificar o Contrato Emprego-Inserção + | 

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

beneficiários do rendimento social de inserção e/ou desempregados de 

longa duração, pelo período de doze meses, para desenvolver trabalho 

socialmente no Centro de Recolha Oficial, Freguesia de Vila Boa do Bispo. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

15.  Designação do representante da Câmara Municipal para a Comissão 

Consultiva da segunda revisão do PDM de Marco de Canaveses e submissão a 

deliberação em Assembleia Municipal de designação de representante para 
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aquela Comissão (Doc. 15). Presente à reunião proposta apresentada pelo 

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

despacho: “À Câmara 11/01/2022”. ----------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a designação da Senhora Presidente 

da Câmara Municipal, Dra. Cristina Vieira, como Representante da Câmara 

Municipal na Comissão Consultiva da segunda revisão do PDM de Marco 

de Canaveses. A Submeter à Assembleia Municipal, nos termos e para os 

efeitos da alínea d) artigo 7.º da Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro. - 

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

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

o Senhor Vice-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, Cláudia Regina Soares 

Ferreira, Assistente Técnica da Secção Administrativa da Câmara Municipal, a 

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

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


