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DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 09
REALIZADA EM 13.05.2019

-------------------ATA NÚMERO NOVE / DOIS MIL E DEZANOVE------------------------------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO--------------------------MARCO DE CANAVESES DE 13 DE MAIO DE 2019---------------------- Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, 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, José António Carvalho Soares da
Mota, António Fernandes da Silva Dias, Paulo Ramalheira Teixeira e comigo,
Maria da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica da Secção de
Administração Geral e Finanças, 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, no uso da palavra, passou a prestar algumas
informações acerca da atividade municipal. --------------------------------------------------- Começou por notificar que no dia 24 de abril decorreu a 8.ª Reunião do
Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, a que se
seguiu a 5.ª Reunião da Assembleia Intermunicipal da Associação de
Municípios do Baixo Tâmega. ---------------------------------------------------------------------- No dia 25 de abril tiveram lugar, na freguesia de Santo Isidoro e Livração,
as cerimónias de comemoração do quadragésimo quinto aniversário desta data
marcante da história nacional. -----------------------------------------------------------------
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----- No dia 26 de abril ocorreu sessão ordinária da Assembleia Municipal de
Marco de Canaveses. -------------------------------------------------------------------------------- No dia 27 de abril, o Executivo participou da 2.ª Caminhada Ambiental da
EB1 da Esperança, promovida em parceria com a Associação dos Amigos do
Rio Ovelha, no âmbito do Programa Ecoescolas, e da cerimónia de
inauguração do Espaço do Cidadão na Freguesia de Penha Longa e Paços de
Gaiolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 28 de abril celebrou-se o vigésimo segundo aniversário do Rancho
Folclórico da Associação Recreativa e Cultural de Piares. --------------------------------- Para o dia 29 de abril foram programadas a Assembleia Municipal Jovem e
o Conselho Geral da EPAMAC. -------------------------------------------------------------------- No dia 30 de abril foi efetuado o atendimento público aos munícipes das
Freguesias de Banho e Carvalhosa, Santo Isidoro e Livração, Constance e Vila
Boa de Quires e Maureles. -------------------------------------------------------------------------- No mesmo dia foi inaugurado o Espaço do Cidadão da Freguesia de
Constance, e decorreu uma reunião com a Rota do Românico, com vista à
requalificação da Ponte do Arco. ------------------------------------------------------------------ O dia 30 de abril também ficou marcado pelo laço humano, iniciativa da
CPCJ que encerrou formalmente o mês da prevenção dos maus tratos infantis.
----- No dia 1 de maio realizou-se a 3.ª Limpeza das margens do Rio Ovelha,
promovida pela Associação dos Amigos do Rio Ovelha. Nesse mesmo dia teve
lugar a caminhada “Amar Juventude”, organizada pela Associação Cultural
Amar Juventude. ----------------------------------------------------------------------------------
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----- Também no dia 1 de maio assinalou-se o vigésimo quinto aniversário da
Casa do Benfica de Marco de Canaveses. Além disso, o Executivo marcou
presença num jogo solidário de veteranos entre o Futebol Clube do Marco e o
Sport Lisboa e Benfica, cujas receitas reverteram para a CERCIMARCO e para
a Associação Salvador. ------------------------------------------------------------------------------ No dia 2 de maio foi efetuado o atendimento público aos munícipes da
Freguesia de Sobretâmega. ------------------------------------------------------------------------ No dia 3 de maio decorreu o sorteio da Final Four da Taça de Portugal de
Seniores Femininos de Andebol. ------------------------------------------------------------------ O dia 3 de maio também marcou a abertura da 7.ª Edição das Sendas do
Almocreve, na Freguesia de Tabuado. ---------------------------------------------------------- No dia 4 de maio começou o Campeonato do Mundo de Jet-Ski,
organizado pela Federação Portuguesa de Motonáutica. O Executivo também
esteve representado na entrega de prémios da tradicional corrida de cavalos
que integra as comemorações festivas da Freguesia de Santo Isidoro e
Livração, bem como na apresentação da peça de teatro “Praça das Memórias”,
pela Universidade Sénior, no Marco Fórum XXI. --------------------------------------------- No dia 5 de maio realizou-se a Majestosa Procissão em honra de Santo
Isidoro, na Freguesia de Santo Isidoro e Livração. ------------------------------------------- No dia 6 de maio foi assinada a escritura de aquisição de duas parcelas de
terreno para ampliação do Parque de Lazer de Montedeiras. ----------------------------- À noite, decorreu uma reunião com os grupos de folclore do Concelho,
onde ocorreu a assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal de Marco de

Reunião de Câmara, 13 de maio de 2019

MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Fls
DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 09
REALIZADA EM 13.05.2019

Canaveses e o Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto. ----------- No dia 7 de maio foi realizado atendimento público aos munícipes. --------------- No dia 8 de maio procedeu-se à entrega de mais alguns apoios no âmbito
do Fundo de Emergência Social. ------------------------------------------------------------------ Nessa mesma tarde reuniu o Conselho Municipal de Educação, onde foi
aprovado o plano de transportes escolares e validado o mapa da rede escolar
concelhia para o próximo ano letivo. ------------------------------------------------------------- Para o dia 9 de maio foi agendada a palestra “O Dia da Europa”,
organizada pelos professores de geografia da Escola Secundária de Marco de
Canaveses. --------------------------------------------------------------------------------------------- O dia 9 de maio foi também preenchido com a 19.ª Reunião da
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e com a cerimónia de abertura
da sessão “Reinventando Lideranças”, promovida pela CIM do Tâmega e
Sousa e pela Santa Casa da Misericórdia, no Auditório Municipal. ---------------------- No dia 10 de maio ocorreu o “Dia com a Presidente”, participado por oito
alunos das diferentes escolas do Concelho, que tiveram oportunidade de
marcar presença na sessão de abertura do workshop sobre recursos hídricos,
da responsabilidade da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. ------------ No dia 11 de maio teve início a ação formativa “Axiologia do Desporto –
Valores e Contravalores”, da iniciativa da Escola de Karaté-Do Shotokai do
Marco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O dia 11 de maio também marcou a apresentação oficial da nova imagem
de marca do Município de Marco de Canaveses. ----------------------------------------
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------ Ainda no dia 11 de maio, destaque para a participação no jantar de
convívio do 4.º Festival do Feijão e Concurso de Avental, promovido pelo
Grupo Desportivo de Ramalhais, e apresentação da peça de teatro “Praça das
Memórias” pela Universidade Sénior, desta feita na Casa do Povo de Soalhães.
----- O dia 12 de maio foi preenchido com a cerimónia de abertura da 5.ª Edição
dos Trilhos de Cármen Miranda, organizada pela Associação de Budo do
Marco, com a celebração do décimo nono aniversário do Agrupamento 1173
dos Escuteiros de Fornos, com a Final da Taça do Município, que opôs a
Associação Desportiva de Várzea do Douro à Associação Cultural, Recreativa
e Desportiva de Paredes de Viadores, e com a Majestosa Procissão em honra
de S. Miguel, na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. --------------------------- De seguida, a Senhora Presidente deu a palavra aos Senhores
Vereadores que desejassem intervir. ------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador António Dias, no uso da palavra, e fazendo referência
à apresentação da nova imagem de marca do Município de Marco de
Canaveses, indicou, a título pessoal, que esta é do seu agrado, pelo que
parabenizou publicamente a empresa responsável pelo trabalho técnico
realizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Fez questão de frisar, porém, que não obstante a importância de uma
marca identitária do Município, esta precisa de estar associada a um produto
de qualidade e a uma estratégia de ampla divulgação do território e das suas
potencialidades, a qual carece de maturado planeamento. Neste sentido,
manifestou a sua esperança de que o Executivo seja capaz de delinear e
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executar uma estratégia que vá ao encontro destes objetivos e que potencie a
marca identitária recentemente criada e apresentada. -------------------------------------- Do ponto de vista técnico e de execução, manifestou a sua preocupação
com o eventual fator redutor de um logotipo com base monocromática. --------------- Por outro lado, não deixando de ser uma marca forte, questionou se a
utilização do termo “Marco”, sendo esta a nomenclatura de uma das
Freguesias do Concelho após a reforma administrativa levada a cabo, não
poderá suscitar algumas questões por parte das restantes Freguesias, as quais
eventualmente possam obstar ao alcance e sucesso pretendido para esta
imagem de marca. ----------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, e abstendo-se de se
pronunciar sobre o evento que marcou a apresentação da nova imagem de
marca do Município, visto não ter estado presente por razões de ordem
pessoal, manifestou a sua curiosidade em perceber o projeto e a estratégia que
estarão associados a esta marca identitária, expressando igualmente o seu
desejo de que esta se venha a revelar uma mais valia para o Município de
Marco de Canaveses. -------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Paulo Teixeira, no uso da palavra, começou por
igualmente justificar a sua ausência na sessão de apresentação da nova
imagem de marca do Município de Marco de Canaveses, por força de ter
estado numa representação em Paços de Ferreira, numa conferência sobre
ambiente e ordenamento do território, aproveitando para dar conta dos
indicadores positivos verificados nesta área no Concelho de Marco de
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Canaveses, a par de outros Concelhos da região, como Paços de Ferreira,
Lousada ou Penafiel. ---------------------------------------------------------------------------------- Em seguida, e não obstante o trabalho desenvolvido individualmente por
cada Município nesta área, manifestou a sua preocupação com a ausência de
uma imagem de marca distintiva para a região do Tâmega e Sousa. ------------------- A propósito da medida introduzida pelo Governo no que concerne à
redução do custo dos passes sociais, que se perspetiva que venha a promover
e a facilitar a mobilidade dos cidadãos, declarou que, de acordo com a
preocupação expressa por alguns Agrupamentos de Escolas, esta medida
poderá ter um impacto negativo nas inscrições em escolas secundárias com
menor oferta formativa, tendo sido inclusivamente registado o caso de uma
escola do interior do país em que as pré-inscrições para o próximo ano letivo
permitem aferir uma redução na ordem dos cem alunos. ---------------------------------- Face ao exposto, solicitou alguns dados relevantes acerca da oferta
formativa das escolas secundárias sedeadas no Concelho de Marco de
Canaveses, argumentando que esta medida do Ministério das Infraestruturas
deverá ser cabalmente acompanhada pelo Ministério da Educação, com o
intuito de promover uma oferta formativa mais equilibrada no território nacional,
e no caso concreto de Marco de Canaveses, eventualmente colmatar algumas
lacunas verificadas naquilo que são alguns dos cursos mais procurados pela
população estudantil. --------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Presidente, em resposta, e começando pela intervenção do
Vereador António Dias, declarou que o Executivo tem desde já uma estratégia
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bem delineada e articulada com a empresa responsável pela criação da nova
imagem de marca do Município, e que numa primeira fase passará por
disseminar esta imagem por todo o território, designadamente através da
comunicação oficial da Câmara Municipal, nas viaturas, nos MUPI’s e no site
da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------- Fazendo notar que o logotipo, apesar de ter por base a cor verde, possui
também tons de azul, explicou que esta questão foi estudada e aprofundada
pela empresa responsável. Neste sentido, expressou total convicção na força
desta imagem de marca, a qual pôde desde logo ser comprovada pela
recetividade daqueles que compareceram à cerimónia de apresentação da
mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Perante a preocupação manifestada pelo Vereador, salientou ser esta a
imagem de marca para um Município, pensada e projetada para as pessoas, e
não de uma Freguesia ou Junta de Freguesia, pelo que uma eventual reação
negativa por parte das restantes Juntas de Freguesia do Concelho é uma
questão que certamente não se colocará. ------------------------------------------------------ Mais sublinhou que o objetivo de criação de uma imagem forte e atrativa –
baseada no trabalho de uma equipa jovem, determinada e com profundos
conhecimentos na área – passa exatamente por promover melhor o Concelho
de Marco de Canaveses fora de portas, desiderato que será certamente
alcançado para benefício de todo o território e da sua população. ----------------------- Passando para a intervenção do Vereador Paulo Teixeira, e na sequência
da reunião do Conselho Municipal de Educação, referiu já ser da competência
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da Câmara Municipal assegurar a oferta do serviço de transporte entre o local
de residência dos alunos e os estabelecimentos escolares fora do Concelho,
quando se verifica a inexistência de oferta formativa que vá de encontro aos
interesses e objetivos do aluno, pelo que a questão de a medida aprovada pelo
Governo vir a impactar no número de matriculados nos estabelecimentos
escolares eventualmente não se colocará. ----------------------------------------------------- Por outro lado, frisou que a aplicação desta medida não só dará maior
liberdade e mobilidade aos cidadãos, como fará com que a Câmara Municipal
de Marco de Canaveses poupe algumas verbas no que respeita a transportes
escolares. ------------------------------------------------------------------------------------------------ No que respeita à oferta formativa no ensino profissionalizante, informou
que no ano letivo 2018/19 estiveram em funcionamento onze turmas nos
diversos Agrupamentos de Escolas. No entanto, para o ano letivo de 2019/20,
após o assunto ser debatido em sede de Conselho Municipal de Educação e na
sequência da proposta apresentada pelo Município, passarão a ser catorze as
turmas que irão funcionar, por concertação entre a Câmara Municipal,
Agrupamentos Escolares e DGEstE. ------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, indicou que apresentará
na próxima Reunião de Câmara um voto de louvor aos atletas do Marco de
Canaveses que praticam artes marciais no Viet Vo Dao, e que integraram uma
equipa que se sagrou campeã numa competição realizada recentemente. ----------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente deu por encerrado
este período, passando para a ordem de trabalhos. -------------------------------------
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-----------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------1. Aprovação da ata da reunião da Câmara Municipal do dia 23 de abril de
2019 (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 António Dias, por não ter estado presente na reunião anterior, nos
termos do artigo 34.º do CPA. ----------------------------------------------------------------2. Balancete de Tesouraria do dia 10 de maio de 2019. Foi apreciado o
Balancete de Tesouraria de 10/05/2019, onde se constatou que havia um saldo
de 11.741.836,72€ (onze milhões, setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e
trinta e seis euros, e setenta e dois cêntimos) de Operações Orçamentais, e
1.465.856,48€ (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e
cinquenta e seis euros, e quarenta e oito cêntimos) de Operações não
Orçamentais. --------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------3. Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e o Clube de
Caçadores do Marco; minuta do protocolo (Doc. 03). Presente à reunião minuta
do contrato-programa a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses
e Clube de Caçadores do Marco. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte
despacho: “À Câmara 08/05/2019”. ---------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Clube de
Caçadores do Marco para a comparticipação financeira de 500,00€
(quinhentos euros) para a execução do programa de desenvolvimento
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desportivo apresentado para a época desportiva 2019. Mais foi deliberado
dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar
no respetivo contrato-programa. -------------------------------------------------------4. Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e a
Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada; minuta do contratoprograma (Doc. 04). Presente à reunião minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e Associação
Recreativa e Cultural de Alpendorada. Pela Sra. Presidente foi exarado o
seguinte despacho: “À Câmara 08.05.2019”. ---------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação
Recreativa e Cultural de Alpendorada para a comparticipação financeira
de 8.000,00€ (oito mil euros) para a execução do programa de
desenvolvimento desportivo pontual apresentado. Mais foi deliberado dar
poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no
respetivo contrato-programa. --------------------------------------------------------------5. Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e a
Associação Recreativa e Cultural do Outeiro; minuta do contrato-programa
(Doc. 05). Presente à reunião minuta do contrato-programa a estabelecer entre
o Município do Marco de Canaveses e a Associação Recreativa e Cultural do
Outeiro. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara
08.05.2019”. ----------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a
Associação Recreativa e Cultural do Outeiro, para a cooperação
financeira de 500,00€ (quinhentos euros) para a execução do programa de
desenvolvimento desportivo apresentado para a época desportiva 2019.
Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto
legal para outorgar no respetivo contrato-programa. ------------------------------6. Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo
Desportivo de Magrelos; minuta do contrato-programa (Doc. 06). Presente à
reunião minuta do contrato-programa a estabelecer entre o Município do Marco
de Canaveses e o Grupo Desportivo de Magrelos. Pela Senhora Presidente foi
exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08.05.2019”. -------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo
Desportivo de Magrelos, para a cooperação financeira de 1.500,00€ (mil e
quinhentos euros) para a execução do programa de desenvolvimento
desportivo pontual apresentado. Mais foi deliberado dar poderes à
Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo
contrato-programa. ----------------------------------------------------------------------------7. Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e a
Academia de Patinagem do Marco; minuta do contrato (Doc. 07). Presente à
reunião minuta do Contrato-Programa a estabelecer entre o Município do
Marco de Canaveses e a Academia de Patinagem do Marco. Pela Senhora
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Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08.05.2019”. ------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Academia de
Patinagem do Marco, para a comparticipação financeira de 3.500,00€ (três
mil

e

quinhentos

euros)

para

a

prossecução

do

programa

de

desenvolvimento desportivo apresentado na cláusula segunda do
presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente
ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato-programa. ----8. Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e o Motor
Clube do Marco; minuta do contrato (Doc. 08). Presente à reunião minuta do
Contrato-Programa a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e
o Motor Clube do Marco. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte
despacho: “À Câmara 08.05.2019”. ---------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Motor Clube do
Marco, para a comparticipação financeira de 25.000,00 € (vinte e cinco mil
euros) para a prossecução do programa de desenvolvimento desportivo
apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi
deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para
outorgar no respetivo contrato-programa. ---------------------------------------------9. Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e a
Associação de Jet Ski e Motonáutica do Norte; minuta do contrato (Doc. 09).
Presente à reunião minuta do Contrato-Programa a estabelecer entre o
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Município do Marco de Canaveses e a Associação de Jet Ski e Motonáutica do
Norte. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara
08.05.2019”. ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação de
Jet Ski e Motonáutica do Norte, para a comparticipação financeira de
12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros) para a prossecução do
programa de desenvolvimento desportivo apresentado na cláusula
segunda do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora
Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contratoprograma. -----------------------------------------------------------------------------------------10. Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e a Escola
de Karaté-Do Shotokai Marco de Canaveses; minuta do contrato (Doc. 10).
Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a estabelecer entre o
Município do Marco de Canaveses e a Escola de Karaté-Do Shotokai Marco de
Canaveses. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À
Câmara 08.05.2019”. ----------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Escola de
Karaté-Do Shotokai Marco de Canaveses para a comparticipação
financeira de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) para a prossecução
da ação descrita na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi
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deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para
outorgar no respetivo contrato-programa. ---------------------------------------------11. Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e a
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Paredes de Viadores; minuta
do contrato (Doc. 11). Presente à reunião minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação Cultural,
Recreativa e Desportiva de Paredes de Viadores. Pela Senhora Presidente foi
exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08.05.2019”. -------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação
Cultural, Recreativa e Desportiva de Paredes de Viadores, para a
comparticipação financeira de 1.520,00€ (mil e quinhentos e vinte euros)
para a prossecução da ação descrita na cláusula segunda do presente
contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu
substituto legal para outorgar no respetivo contrato-programa. --------------12. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a
Escola Profissional de Arqueologia. Presente à reunião minuta do Protocolo de
colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a
Escola Profissional de Arqueologia. Pela Senhora Presidente foi exarado o
seguinte despacho: “À Câmara 08.05.2019”. ---------------------------------------------Deliberado

por

unanimidade aprovar

a

minuta

do

protocolo

de

colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e
Escola Profissional de Arqueologia, que visa estabelecer e regular a
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utilização do Pavilhão Bernardino Coutinho por aquela Entidade. Mais foi
deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para
outorgar no respetivo contrato-programa. ---------------------------------------------13. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a
Associação Marco Sénior – USMC – Apoio Financeiro; minuta do protocolo
(Doc. 13). Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação Marco
Sénior – USMC. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À
Câmara 08.05.2019”. Deliberado

por

unanimidade aprovar

a

minuta

do

protocolo

de

colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a
Associação Marco Sénior – USMC, para comparticipação financeira no
valor de 3.000,00 (três mil euros), para cumprimento do seu Plano de
Atividades. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu
substituto legal para outorgar no respetivo protocolo. ----------------------------

14. Protocolo de colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a
Associação de Amigos de Tongóbriga – apoio financeiro. Minuta do protocolo
(Doc. 14). Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação de
Amigos de Tongóbriga. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte
despacho: “À Câmara 08.05.2019”. ---------------------------------------------------------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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Associação de Amigos de Tongóbriga, para comparticipação financeira
no valor de 500,00 (quinhentos euros), para cumprimento do seu Plano de
Atividades. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu
substituto legal para outorgar no respetivo protocolo. ---------------------------15. Protocolo de colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a
Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo –
apoio financeiro. Minuta do protocolo (Doc. 15). Presente à reunião minuta do
Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de
Canaveses e a Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa
do Bispo. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À
Câmara 08.05.2019”. ----------------------------------------------------------------------------Deliberado

por

unanimidade aprovar

a

minuta

do

protocolo

de

colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a
Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo,
para comparticipação financeira no valor de 1.000,00 (mil euros), para
cumprimento do seu Plano de Atividades. Mais foi deliberado dar poderes
à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo
protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------------16. Protocolo de colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e o
Grupo Cultural e Recreativo Aldeia de Canaveses – apoio financeiro. Minuta do
protocolo (Doc. 16). Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo Cultural e
Recreativo Aldeia de Canaveses. Pela Senhora Presidente foi exarado o
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seguinte despacho: “À Câmara 08.05.2019”. ---------------------------------------------Deliberado por unanimidade provar a minuta do protocolo de colaboração
a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo
Cultural e Recreativo Aldeias de Canaveses, para comparticipação
financeira no valor de 500,00 (quinhentos euros), para cumprimento do
Plano de Atividades. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora
Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contratoprograma. -----------------------------------------------------------------------------------------17. Contrato de Cooperação entre a Câmara Municipal do Marco de
Canaveses e a Junta de Freguesia de Soalhães – apoio financeiro. Minuta de
contrato (Doc. 17). Presente à reunião minuta do contrato de cooperação a
estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a Junta de
Freguesia de Soalhães. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte
despacho: “À Câmara 08.05.2019”. ---------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cooperação
a estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a Junta
de Freguesia de Soalhães, para comparticipação pecuniária no valor de
500,00 (quinhentos euros), para a realização do evento “Trail Rota das
Capelas”. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu
substituto legal para outorgar no respetivo contrato-programa. --------------18. Contrato de Cooperação entre a Câmara Municipal do Marco de
Canaveses e a Junta de Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos –
apoio financeiro. Minuta do contrato (Doc. 18). Presente à reunião minuta do
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contrato de cooperação a estabelecer a Câmara Municipal do Marco de
Canaveses e a Junta de Freguesia de Paredes de Viadores. Pela Senhora
Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08.05.2019”. ------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cooperação
a estabelecer entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a Junta
de

Freguesia

de

Paredes

de

Viadores

e

Manhuncelos,

para

comparticipação pecuniária no valor de 500,00 (quinhentos euros), para a
realização das Festas em Honra de S. Mamede de Manhuncelos. Mais foi
deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para
outorgar no respetivo contrato-programa. ---------------------------------------------19. Protocolo de Colaboração entre a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa e o Município do Marco de Canaveses para a Gestão de Recursos
Humanos no âmbito da Equipa Promotora de Sucesso – Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. Minuta do protocolo de
colaboração (Doc. 19). Presente à reunião minuta do protocolo de colaboração
a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Pela Senhora Presidente foi exarado o
seguinte despacho: “À Câmara 08.05.2019”. ---------------------------------------------Deliberado

por

unanimidade aprovar

a

minuta

do

protocolo

de

colaboração, a estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, com a finalidade de
estabelecer um acordo de colaboração no âmbito da gestão corrente das
equipas municipais do Plano Integrado e Inovador de Combate ao

Reunião de Câmara, 13 de maio de 2019

MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Fls
DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 09
REALIZADA EM 13.05.2019

Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa. Mais foi deliberado dar poderes à
Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo
contrato-programa. ----------------------------------------------------------------------------20. Escritura de Constituição de Servidão – Joaquim Mendanha da Silva /
Município do Marco de Canaveses. Informação (Doc. 20). Presente à reunião
informação dos serviços da Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização sobre
a celebração da escritura de constituição de servidão – Joaquim Mendanha da
Silva / Município do Marco de Canaveses. Pela Senhora Presidente foi exarado
o seguinte despacho: “À Câmara. 08.05.2019”. ------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a celebração da escritura de
constituição de servidão – Joaquim Mendanha da Silva / Município do
Marco de Canaveses. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora
Presidente ou seu substituto legal para outorgar na respetiva escritura. ---

21. Transmissão de Lugar de Feira – informação (Doc. 21). Presente à reunião
informação dos serviços da Divisão de Administração Geral e Finanças sobre o
pedido de transmissão do direito de ocupação do lugar n.º 74 da Feira, em
nome de José Sousa Meneses para Fernando Manuel de Queirós Barbosa.
Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara.
08.05.2019”.
Deliberado por unanimidade autorizar a transmissão do direito de
ocupação do lugar n.º 74 da Feira, em nome de José Sousa Meneses para
Fernando Manuel de Queirós Barbosa, de acordo com disposto na alínea
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c) do artigo A/6-21.º do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho
em Feiras e Mercados do Código Regulamentar Municipal. ---------------------22. Ratificação do Ato de Pronúncia sobre os Projetos de Mapas Relativos à
Concretização da Transferência de Competências no Domínio da Educação.
Proposta (Doc. 22). Presente à reunião a proposta de Ratificação do Ato de
Pronúncia sobre os Projetos de Mapas relativos à Concretização da
Transferência de Competências no Domínio da Educação. Pela Senhora
Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 08.05.2019”. -----------Deliberado por unanimidade ratificar o Ato de emissão de parecer
desfavorável praticado pela Presidente

da Câmara, no uso das

competência prevista na no n.º 3 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, ao teor do projeto de mapas que identifica os
montantes do fundo de Financiamento da Descentralização a transferir
para as Câmaras Municipais no ano letivo de 2019/2020, bem como o
mapeamento dos edifícios e equipamentos escolares que necessitam de
intervenções de requalificação e modernização de grande dimensão, e
ainda a listagem de todo o património a transferir, também para as
Câmaras Municipais, nos termos do n.º 1 do artigo 62.º do mesmo
diploma. ---------------------------------------------------------------------------------------------

23. Transferência de Competências dos Municípios para a Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa | Domínios da Educação e Saúde –
Proposta (Doc. 23). Presente à reunião a proposta de Deliberação de
Transferência

de

Competências

dos

Municípios
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Intermunicipal do Tâmega e Sousa | Domínios da Educação e Saúde. Pela
Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 08.05.2019”.
Deliberado por unanimidade aprovar e submeter à Assembleia Municipal,
a transferência das competências de âmbito Intermunicipal do Tâmega e
Sousa nos domínios da Educação e Saúde, de acordo com proposta que
se anexa e se dá por transcrita. Mais foi deliberado aprovar em minuta
para efeitos imediatos, seguindo-se os ulteriores termos em sede de
comunicação à DGAL através dos canais predefinidos para este efeito. ----

24. Recrutamento de Trabalhadores, na Modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas, por Tempo Indeterminado – 1 Técnico Superior
(Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação), 1 Técnico Superior
(Informática), 3 Técnicos Superiores (Juristas), 1 Técnico Superior (Economia),
1 Técnico Superior (Gestão Cultural), 2 Técnicos Superiores (Ciências da
Comunicação), 1 Técnico Superior (Desporto), 1 Técnico Superior (Engenharia
Civil) – Proposta (Doc. 24). Presente à reunião a proposta para abertura dos
procedimentos concursais de recrutamento necessários à ocupação dos postos
de trabalho supra indicados. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte
despacho: “À Câmara. 08.05.2019”. --------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta para a abertura dos
procedimentos concursais de recrutamento necessários à ocupação dos
postos de trabalho supra indicados, nos termos conjugados do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/209, de 3 de setembro, e artigo 30.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação. -----------------------------------
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O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra e fazendo referência ao
mapa de pessoal já aprovado, volta a destacar a ideia de que a Câmara
Municipal deve reforçar algumas áreas para bem do serviço que presta aos
munícipes. No entanto, não pode deixar de realçar a “avalanche” de lugares a
abrir no mapa de pessoal dando como exemplo a abertura de procedimento de
três juristas de uma só vez.
Por outro lado, em sua opinião considera que este procedimento poderia ser
faseado de forma a não existir más interpretações.

25. Voto de Louvor à Associação Desportiva do Marco de Canaveses 09, com
o título de Campeã da Divisão de Honra da Série 2 – (Doc. 25). Presente à
reunião Voto de Louvor à Associação Desportiva do Marco de Canaveses 09,
com o título de Campeã da Divisão de Honra da Série 2. Pela Senhora
Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 08.05.2019”. -----------Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à Associação
Desportiva do Marco de Canaveses 09, que após participação no
campeonato Distrital da Divisão de Honra de Futebol de 11, no escalão
sénior, alcançou o título de Campeã da Divisão de Honra da Série 2,
prestigiando e dignificando o Município do Marco de Canaveses. -----------------------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA--------------------------E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis 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 em minuta, nos termos
do artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. E eu, Maria da

Reunião de Câmara, 13 de maio de 2019

MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Fls
DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 09
REALIZADA EM 13.05.2019

Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica da Secção de Administração
Geral da Câmara Municipal, a subscrevi e assino. --------------------------------------_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________
_______________________________________________________________
----------------------------------------Dra. Cristina Vieira--------------------------------------_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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