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

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

----------------MARCO DE CANAVESES DE 29 DE JULHO DE 2022---------------- 

----- Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, 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, Clara Marília Soares 

Marques, Nuno Vítor Diogo Pinto, Mário Luís da Silva Monteiro, e comigo, Maria 

da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica da Secção Administrativa 

do Departamento de Administração Geral, como secretário da presente reunião, 

reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Não 

estiveram presentes os Senhores Vereadores Pedro Filipe da Silva Pinto e 

Francisco José de Sousa Vieira. 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 fazer referência à celebração do décimo aniversário da 

Associação “Alegria de Crescer”, no dia 14 de julho. ------------------------------------

----- No dia 15 de julho decorreu o 24.º Concurso dos Vinhos do Marco, integrado 

na programação das Festas do Concelho. -------------------------------------------------

----- Também integrando o programa das festividades, no dia 16 de julho 

ocorreram as “Tardes de Brincadeira”, de comemoração dos dez anos do Caerus 
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– CLDS, a entrega dos prémios do 8.º Torneio “Cidade do Marco”, em hóquei em 

patins, e uma homenagem aos agentes desportivos do concelho. -------------------

----- Já no dia 17 de julho, destaque para a Missa e Procissão Solene das Festas 

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

----- No dia 18 de julho, reuniu com o Ministro do Ambiente e Ação Climática, na 

Câmara Municipal de Marco de Canaveses. -----------------------------------------------

----- Para o dia 19 de julho foi agendada a apresentação do livro “Cartazes com 

Sorrisos”, no âmbito do FLIM, no Emergente Centro Cultural. ------------------------

----- No dia 20 de julho teve lugar a cerimónia de inauguração do CLAIM – Centro 

Local de Apoio aos Imigrantes. ----------------------------------------------------------------

----- No dia 22 de julho, o Executivo participou na cerimónia de assinatura do 

acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

relativo à descentralização de competências. ---------------------------------------------

----- À noite, decorreu o encerramento formal das Férias Desportivas, na 

Biblioteca Municipal, e o recital de Nuno Nogueira, inserido no projeto vencedor 

do Orçamento Participativo Jovem, no Emergente Centro Cultural. -----------------

----- No dia 23 de julho foi efetuada uma homenagem aos combatentes 

Marcoenses caídos na Guerra do Ultramar. ------------------------------------------------

----- Mais tarde nesse mesmo dia ocorreram as cerimónias de entrega de 

prémios da 35.ª Prova de Cicloturismo do Vale do Tâmega, em Constance, da 

prova de orientação adaptada do Marco de Canaveses, e do Marco City Race 

2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 24 de julho, destaque para a apresentação do livro “A mais breve 
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história da Rússia”, integrada na Semana Cultural “Abispa-te”, em Vila Boa do 

Bispo, num evento que contou com a presença de José Milhazes. ------------------

----- Ao fim do dia, foi possível assistir ao Concerto Coral do Coro de Câmara de 

Amarante, no Mosteiro de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, segundo evento 

cultural realizado no âmbito do projeto vencedor do Orçamento Participativo 

Jovem, num ciclo de música clássica. -------------------------------------------------------

----- No dia 25 de julho, o Executivo fez-se representar na sessão de 

esclarecimento “Reabilitação profissional – Apoios à contratação e à integração 

no mercado de trabalho de pessoas com deficiência e incapacidade”, organizada 

pelo Caerus – CLDS, no Espaço MarcoInvest. --------------------------------------------

----- Por fim, o dia 26 de julho foi preenchido com uma reunião do Núcleo 

Executivo, seguida por uma reunião do Conselho Local de Ação Social, e com o 

Emergente Show, no Emergente Centro Cultural. ----------------------------------------

----- Em seguida, a Senhora Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que 

desejassem intervir neste período. ------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Mário Luís Monteiro, no uso da palavra, solicitou um 

ponto de situação relativamente ao processo de descentralização de 

competências nas Juntas de Freguesia, no que concerne à limpeza e higiene 

urbana. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Nuno Pinto, em resposta, explicou que depois de 

auscultados os argumentos dos Presidentes de Junta relativamente a esta 

matéria, foi finalizada e está pronta para ser expedida uma proposta cujos 

valores vão mais ao encontro das suas expetativas, naquilo que será a assunção 
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de competências nos domínios da limpeza e higiene urbana. -------------------------

----- 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 13 de julho 

de 2022 (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 28 de julho de 2022. Foi apreciado o Balancete 

de Tesouraria de 28 de julho de 2022, onde se constatou que havia um saldo de 

15.604.907,83€ (quinze milhões, seiscentos e quatro mil, novecentos e sete 

euros, e oitenta e três cêntimos) de Operações Orçamentais, e 2.032.386,75€ 

(dois milhões, trinta e dois mil, trezentos e oitenta e seis euros, e setenta e cinco 

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

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

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

Marco de Canaveses e Clube Caçadores do Marco (Doc. 3). Presente à reunião 

minuta do Contrato-Programa mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. -------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o Clube de Caçadores do Marco, para uma comparticipação 

financeira no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para a prossecução do 

programa de apoio ao desenvolvimento associativo, conforme mencionado 
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na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes 

à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo 

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

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

Marco de Canaveses e o Maureles Futebol Clube (Doc. 4). Presente à reunião 

minuta do Contrato Programa mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. -------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o Maureles Futebol Clube, para uma comparticipação 

financeira no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) para a prossecução do 

programa de apoio ao desenvolvimento associativo, conforme mencionado 

na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes 

à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo 

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

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

Marco de Canaveses e a Associação Cultural e Desportiva de Avessadas (Doc. 

5). Presente à reunião minuta do Contrato-Programa mencionado. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Associação Cultural e Desportiva de Avessadas, para uma 

comparticipação financeira no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) para a 
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prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento associativo, 

conforme mencionado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar o respetivo contrato. --------------------------------------------------------------- 

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

Marco de Canaveses e o Atleta Joel Vieira (Doc. 6). Presente à reunião minuta 

do Contrato-Programa mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 26.07.2022”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o Atleta Joel Joaquim Carneiro Vieira, para uma 

comparticipação financeira no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a 

prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento da atividade do 

atleta, conforme mencionado na cláusula segunda do presente contrato. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

legal para outorgar o respetivo contrato. ------------------------------------------------ 

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

Futebol Clube de Alpendorada – Apoio Financeiro (Doc. 7). Presente à reunião 

minuta do Protocolo de Colaboração mencionado. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26.07.2022”. --------------------------------  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Futebol Clube 

de Alpendorada, para uma comparticipação financeira no valor de 
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8.400,00€ (oito mil e quatrocentos euros) para a realização da ação 

mencionada na Cláusula Primeira do presente protocolo. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------------------------------------- 

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

Hóquei Clube do Marco – Apoio Financeiro (Doc. 8). Presente à reunião minuta 

do Protocolo de Colaboração mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. -------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Hóquei Clube 

do Marco, para uma comparticipação financeira no valor de 500,00€ 

(quinhentos euros) destinada ao financiamento mencionada na cláusula 

segunda do presente protocolo. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo protocolo. ---- 

9. Protocolo de Colaboração entre o Município de Marco de Canaveses e 

Rústico – Cultura Associação – Apoio Financeiro (Doc. 9). ---------------------------- 

Retirado da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------- 

10. Protocolo de Colaboração entre o Município de Marco de Canaveses e a 

Fabrica da Igreja Paroquial de Penhalonga – Apoio Financeiro (Doc. 10). 

Presente à reunião minuta do Protocolo de Colaboração mencionado. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. - 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Fábrica da 
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Igreja Paroquial de Penhalonga, para uma comparticipação financeira no 

valor de 500,00€ (quinhentos euros) para comparticipação pecuniária para 

a realização das atividades em Honra de Santa Maria Maior – Penhalonga 

nos termos da candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo 

protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Protocolo de Colaboração entre o Município de Marco de Canaveses e a 

Casa do Povo de Tabuado – Centro Social Interfreguesias – Apoio Financeiro 

(Doc. 11). Presente à reunião minuta do Protocolo de Colaboração mencionado. 

Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

27/07/2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Tabuado – Centro Social Interfreguesias, para uma 

comparticipação financeira no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a 

prossecução do seu plano de atividades, nos termos da candidatura 

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

substituto legal para outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------ 

12. Protocolo de Colaboração entre o Município de Marco de Canaveses e a 

Associação Cultural da Casa do Povo da Livração – Apoio Financeiro (Doc. 12). 

Presente à reunião minuta do Protocolo de Colaboração mencionado. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. - 
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Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

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

Associação Cultural da Casa do Povo da Livração, para uma 

comparticipação financeira no valor de 12.704,85€ (doze mil, setecentos e 

quatro euros, e oitenta e cinco cêntimos), nos termos da candidatura 

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

substituto legal para outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------ 

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

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 do Marco de 

Canaveses (Doc. 13). Presente à reunião minuta do Protocolo de Colaboração 

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

Câmara 26/07/2022”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

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

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 do Marco de 

Canaveses, o qual visa regular a utilização das Piscinas Municipais do 

Marco de Canaveses, no âmbito de atividades direcionadas para a 

comunidade juvenil – campo de férias. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo 

protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CAERUS CLDS4G – Contrato Local Desenvolvimento Social Quarta Geração de 

Marco de Canaveses (Doc. 14). Presente à reunião minuta do Protocolo de 
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Colaboração mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 26.07.2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

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

CAERUS CLDS4G – Contrato Local Desenvolvimento Social Quarta 

Geração de Marco de Canaveses, o qual visa regular a utilização das 

Piscinas Municipais no âmbito das atividades direcionadas para a 

comunidade juvenil – campo de férias de verão. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o 

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

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

Junta de Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos (Doc. 15). Presente 

à reunião minuta do Protocolo de Cooperação mencionado. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação 

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

Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos, o qual visa regular a 

utilização das Piscinas Municipais exteriores do Marco de Canaveses no 

âmbito das atividades direcionadas para a comunidade juvenil – campo de 

férias de verão. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 

seu substituto legal para outorgar o respetivo protocolo. ------------------------ 

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

Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada (Doc. 16). Presente à reunião 
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minuta do Protocolo de Cooperação mencionado. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação 

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

Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, o qual visa regular a utilização das 

Piscinas Municipais exteriores do Marco de Canaveses no âmbito das 

atividades direcionadas para a comunidade juvenil – campo de férias de 

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

substituto legal para outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------ 

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

Junta de Freguesia do Marco (Doc. 17). Presente à reunião minuta do Protocolo 

de Cooperação mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 26/07/2022”. ----------------------------------------------------------  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação 

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

Freguesia do Marco, o qual visa regular a utilização das Piscinas 

Municipais exteriores do Marco de Canaveses no âmbito das atividades 

direcionadas para a comunidade juvenil – campo de férias de verão. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------------------------------ 

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

Junta de Freguesia de Penha Longa e Paços de Gaiolo (Doc. 18). Presente à 

reunião minuta do Protocolo de Cooperação mencionado. Pela Senhora 
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Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação 

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

Freguesia de Penha Longa e Paços de Gaiolo, o qual visa regular a 

utilização das Piscinas Municipais exteriores do Marco de Canaveses no 

âmbito das atividades direcionadas para a comunidade juvenil – campo de 

férias de verão. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 

seu substituto legal para outorgar o respetivo protocolo. ------------------------ 

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

Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles – Apoio Financeiro (Doc. 

19). Presente à reunião minuta do Protocolo de Cooperação mencionado. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. - 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação 

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

Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, para uma comparticipação 

financeira no valor de 1.000,00€ (mil euros) para apoio na Semana Cultural 

Vilartes, nos termos da candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o 

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

20. Permuta de Lugar – Feira do Marco (Doc. 20). Presente à reunião o processo 

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

26/07/2022”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a informação técnica nos termos 
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apresentados, para permuta do lugar 31 do setor de Malhas e Miudezas, de 

Maria de Fátima Ferreira de Sousa, pelo lugar 29, vago, ficando a constar o 

seguinte: lugar 29 em nome de Maria de Fátima Ferreira de Sousa, e o lugar 

31, vago. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Criação de um Posto de Cobrança na Loja Interativa de Turismo (Museu 

Carmen Miranda) (Doc. 21). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. - 

Deliberado por unanimidade aprovar a informação técnica nos termos 

apresentados, com a criação de novo Posto de cobrança na Loja Interativa 

de Turismo (Museu Carmen Miranda). ---------------------------------------------------- 

22. Normas para Utilização dos serviços de empréstimo da RIBTS – Rede 

Intermunicipal de Bibliotecas do Tâmega e Sousa (Doc. 22). Presente à reunião 

proposta de normas mencionada. Pela Senhora Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a informação técnica nos termos 

apresentados, nomeadamente as normas para Utilização dos Serviços de 

Empréstimo da RIBTS – Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Tâmega e 

Sousa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Proposta de Recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau 

Chefe de Divisão de Finanças e Património – Designação do júri de recrutamento 

(Doc. 23). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Senhora Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. ---------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 
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autorizando-se a abertura de procedimento concursal de seleção para 

provimento do cargo de Chefe de Divisão de Finanças e Património, bem 

como a composição do júri designado na proposta em anexo e que se dão 

por integralmente reproduzidas. A submeter a deliberação da Assembleia 

Municipal, nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na 

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

24. Proposta de Alteração da Postura de Trânsito do Município do Marco de 

Canaveses, Regulamento n.º 695/2020, publicado em Diário da República, 2.ª 

Série, de 21 de agosto de 2022 (Doc. 24). Presente à reunião a proposta 

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

Câmara 26/07/2022”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o projeto de alteração da Postura de 

Trânsito do Município do Marco de Canaveses, conforme proposta que se 

anexa e se dá por integralmente reproduzida, e submeter a apreciação 

pública para efeitos de recolha de sugestões, pelo período de trinta (30) 

dias úteis a contar da sua publicação na 2.ª série do Diário da República. - 

 

25. Proposta de Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato de Prestação 

de Serviços de Transportes Escolares em Regime de Serviço Público Rodoviário 

de Transportes de Passageiros – Ano Letivo 2022/2023 (Doc. 25). Presente à 

reunião a proposta de adjudicação e minuta do contrato mencionada. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 27/07/2022”. - 

Deliberado por unanimidade: a) aprovar a proposta nos termos 
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apresentado, adjudicando-se a prestação de serviços de transportes 

escolares em regime de serviço público rodoviário de transporte de 

passageiros – ano letivo 2022/2023, à empresa “Transdev Norte, SA”, de 

acordo com o Plano de Transportes Escolares aprovado em reunião de 13 

de junho de 2022; b) Aprovar a minuta do contrato de prestação de serviços 

de transportes escolares em regime de serviço público rodoviário de 

transporte de passageiros – ano letivo 2022/2023, que se anexa e se dá por 

integralmente reproduzida; c) Dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

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

26. Proposta de Implementação de Medidas de Melhoria da Eficiência 

Energética no Sistema de Iluminação Pública (Doc. 26). Presente à reunião a 

proposta mencionada e respetivos documentos. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta constante da informação 

técnica nos termos apresentados, que se anexa e se dá por integralmente 

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

27. Proposta de Aprovação da decisão de contratar e a realização da despesa 

– Concurso Público com publicação de anúncio no jornal oficial da União 

Europeia para prestação de serviços de seguros (Doc. 27). Presente à reunião 

a proposta mencionada. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 26/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade: a) aprovar a proposta constante da 

informação técnica, nos termos apresentados, que se anexa e se dá por 
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integralmente reproduzida, autorizando-se a decisão de autorizar e a 

realização da despesa, através de um procedimento, por Concurso Publico, 

limitado ao preço de 547.864,12€ (quinhentos e quarenta e sete mil, 

oitocentos e sessenta e quatro euros, e doze cêntimos) isento de iva e 

demais proposto, constante daquela informação; b) Submeter à 

Assembleia Municipal, para ratificação, a prévia autorização da repartição 

dos encargos para os anos económicos de 2023 e 2024, bem como a 

emissão da autorização prévia para assunção de compromisso em relação 

aos anos económicos referidos; e ainda, a autorização para que, sem 

ultrapassar o montante global indicado nem o ano do termo do contrato se 

possam fazer ajustamentos aos valores anuais em função dos serviços 

prestados no âmbito do referido procedimento. -------------------------------------- 

28. Proposta de Oposição à Renovação do Contrato de Prestação de Serviços 

para “Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a Destino 

Final, Limpeza e Varredura Urbana” (Doc. 28). Presente à reunião a proposta 

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

Câmara 26/07/2022”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade: a) aprovar a proposta constante da 

informação técnica, nos termos apresentados, que se anexa e se dá por 

integralmente reproduzida, deliberando-se nos termos da cláusula 2.ª do 

Contrato de Prestação de Serviços para “Recolha e Transporte de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a Destino Final, Limpeza e Varredura 

Urbana, a oposição à segunda renovação do contrato; b) Comunicação ao 
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Cocontratante da deliberação que vier a ser tomada; c) Em consequência 

da aprovação dos pontos antecedentes, os necessários procedimentos 

tendentes ao lançamento de um novo procedimento pré-contratual, no 

sentido de acautelar o normal e regular funcionamento dos serviços objeto 

do referido contrato. ---------------------------------------------------------------------------- 

29. Proposta de Aceitação de Doações referentes a bens a favor do património 

do Município – Processo FR n.º 19518/2022 (Doc. 29). Presente à reunião 

proposta mencionada. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 26/07/2022”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

aceitando-se os bens elencados na informação anexa, por doação a favor 

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

30. Quota Anual – Associação dos Escanções de Portugal (Doc. 30). Presente 

à reunião o documento mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 26/07/2022”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

efetuando-se o pagamento da quota anual, referente ao ano de 2022, no 

valor de 120,00€ (cento e vinte euros) à Associação dos Escanções de 

Portugal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

31. Voto de Louvor – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Marco de Canaveses (Doc. 31). Presente à reunião o voto de louvor mencionado. 

Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

26/07/2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                              ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 14 
                                                                                                              REALIZADA EM 29.07.2022 

 

Reunião Pública de Câmara, 29 de julho de 2022 
 

Não é possível apresentar a imagem.

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, pela 

conquista da medalha de prata no Campeonato da Europa de Manobras, 

realizado entre os dias 17 e 24 de julho, em Celje, Eslovénia. O seu 

excelente desempenho, prestigia e dignifica a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses e o Município do Marco de 

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

32. Voto de Louvor – Mariana Costa (Doc. 32). Presente à reunião o voto de 

louvor mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara 26/07/2022”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à atleta Mariana 

Costa, por se ter sagrado Campeã Nacional e Vencedora da Taça de 

Portugal de Andebol 2021/2022. 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. -----------------------------------------------------------------------------------------  

---- As reuniões do Executivo estarão suspensas durante o mês de agosto por 

falta de quórum, dado as férias de maior parte dos elementos do Executivo. ----  

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

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

minutos a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar 
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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 da Secção Administrativa da Câmara 

Municipal, a subscrevi e assino. --------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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