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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Fls
DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 06
REALIZADA EM 26.03.2021

MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

--------------------ATA NÚMERO SEIS / DOIS MIL E VINTE E UM--------------------------------ATA DA REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO--------------------------MARCO DE CANAVESES DE 26 DE MARÇO DE 2021------------------- Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, nos
Paços do Concelho, presidida pela Senhora Cristina Lasalete Cardoso Vieira,
Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses e com a presença dos
Senhores Vereadores: Mário Bruno Silva Magalhães, Pedro Filipe da Silva Pinto,
Paulo Jorge Silva Couto, Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo, António
Fernandes da Silva Dias, Alcino Jorge de Saraiva Vieira e comigo, Cláudia
Regina Soares Ferreira, Assistente Técnica da Secção de Administração Geral,
como secretário da presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal
do Marco de Canaveses. Quando eram quinze horas e trinta minutos, a Senhora
Presidente declarou aberta a reunião. ------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------- A Senhora Presidente procedeu à leitura do auto de posse do Vereador
Pedro Filipe da Silva Pinto, em substituição da Vereadora Paula Alexandra
Rabaçal, por ausência justificada. ----------------------------------------------------------------- Em seguida, a Senhora Presidente passou a fornecer algumas informações
acerca da atividade municipal. --------------------------------------------------------------------- Começou por referenciar que no dia 15 de março decorreu um Webinar
promovido pelos jovens Promotores da Saúde da Escola Secundária do Marco
de Canaveses, dirigido à comunidade, para apresentação das atividades e dos
projetos que têm vindo a desenvolver numa estreita parceria com a Liga
Portuguesa Contra o Cancro. ----------------------------------------------------------------------- No dia 16 de março teve lugar uma reunião com a Secretária de Estado das
Comunidades Portuguesas, Dra. Berta Nunes, que incidiu sobre o Museu
Carmen Miranda. -------------------------------------------------------------------------------------- No dia 18 de março, destaque para a participação em direto no programa “O
meu Marco”, através da Rádio Marcoense, e para a entrega de apoios no âmbito
do Fundo de Emergência Social. --------------------------------------------------------------
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----- No dia 19 de março realizaram-se visitas técnicas às várias Unidades de
Saúde Familiar do Concelho, cujas competências de gestão e manutenção foram
assumidas pelo Município de Marco de Canaveses, no âmbito do processo de
descentralização de competências estatais. --------------------------------------------------- No dia 21 de março, o Executivo esteve representado na celebração do Dia
Mundial da Árvore e da Floresta, correspondendo ao convite da Junta de
Freguesia do Marco. ---------------------------------------------------------------------------------- O dia 22 de março foi preenchido com uma reunião do plano de formação
para as empresas Marcoenses, em parceria com o IEFP, ao abrigo do Projeto
MarcoInvest, com a cerimónia de entrega de Bandeiras Verdes do Projeto
Ecoescolas, referentes ao ano letivo 2019/20, e com a reunião do Conselho
Municipal da Juventude. ----------------------------------------------------------------------------- No dia 24 de março decorreu o Webinar “Portugal Site Selection – A
qualificação e a promoção do território nacional”. Mais tarde nesse mesmo dia
reuniu o Conselho Municipal de Segurança do Marco de Canaveses. ------------------ A propósito dos temas discutidos nesta reunião do Conselho Municipal de
Segurança, congratulou-se com a informação de que desde o dia 13 de março,
não se registam casos positivos de Covid-19 no Marco de Canaveses, estando
a situação epidemiológica controlada a nível local. ------------------------------------------ Mais informou ter sido dirigida ao Conselho Municipal de Segurança uma
missiva remetida pelo responsável pela task force do Plano de Vacinação a nível
nacional, alertando para a necessidade de criar condições para capacitar o
Município para uma fase mais abrangente da vacinação, em larga escala. Desde
logo, a Câmara Municipal sugeriu a utilização das instalações da Unidade de
Saúde Familiar de Bem Viver e da Unidade de Saúde Familiar de Alpendorada
para o efeito, tendo em conta o espaço disponível, a capacidade logística e os
benefícios da descentralização da vacinação pelo território, evitando assim que
os utentes se tenham que deslocar ao centro do Marco para serem vacinados. ----- No dia 25 de março, ocorreu nova reunião com a Secretária de Estado das
Comunidades, Dra. Berta Nunes, desta feita sobre o projeto de rede museológica
que será desenvolvido a nível nacional, e que também integrará o Museu
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Municipal Carmen Miranda, como parte da Rede de Museus da Diáspora,
trabalhando-se um projeto que incidirá sobre o tema da emigração. -------------------- No dia 26 de março, salienta-se a participação na 14.ª Reunião do Conselho
Diretivo da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, bem como uma reunião
de trabalho com o Presidente da CCDR Norte, para definição das possibilidades
de investimento para o Marco de Canaveses, no âmbito da reprogramação de
verbas do Quadro Comunitário de Apoio Portugal 2020, ou visando já o novo
Quadro Comunitário. ---------------------------------------------------------------------------------- Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos Senhores
Vereadores que desejassem intervir neste período. ----------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, no uso da palavra,
passou a prestar alguma informação relevante acerca de procedimentos
concursais recentemente lançados, nomeadamente para uma empreitada de
reabilitação em cubos de granito, no valor de cerca de setenta e sete mil euros
(77.000€), para fazer face a algumas situações de desconformidade de
pavimentos ao longo do Concelho. --------------------------------------------------------------- Paralelamente, foram lançados os procedimentos concursais para a
construção da nova sede da Junta de Freguesia de Soalhães, para a rede de
abastecimento de água e drenagem de águas residuais na Rua do Monte
(Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão), para a conservação e
manutenção da rede viária municipal e bermas, com limpeza de valetas, para a
rede de abastecimento de água no Lugar de S. Domingos e Bouça (Freguesia
de Vila Boa do Bispo, para a rede de drenagem de águas residuais na Lagarelha
– que permitirá resolver um grave passivo ambiental na Freguesia de Vila Boa
de Quires e Maureles – para a rede de abastecimento de água e drenagem de
águas residuais e pluviais em Tabuado e Marco, com a segunda fase da Rua
Gonçalo de Barros, para a rede de abastecimento de água na Rua e Travessa
da Calçada de Magrelos (Freguesia de Bem Viver), para a construção de
passeios na Rua Prof. Mota e Costa, que liga a rotunda de Soalhães ao Parque
Multiusos de Eiró (Freguesia de Soalhães), para quatro lotes de obras de
pavimentação diversa – com um valor aproximado de oitocentos mil euros
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(800.000€) – para a execução de ramais de ligação de abastecimento de água
e drenagem de águas residuais ao longo da Estrada Nacional 312, até à Rua
Olival do Monte, e para a conclusão da ampliação do Cemitério Municipal de
Marco de Canaveses. -------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Alcino Vieira, no uso da palavra, fez referência a uma
notícia veiculada pela comunicação social, dando nota de um prémio de
arquitetura ganho por um grupo de arquitetos do Porto, por um projeto
habitacional situado no Marco de Canaveses, nas margens do Rio Douro. ----------- 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 de Câmara Municipal do dia 12 de março
de 2021 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a qual, depois
de lida, foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------Não participaram da votação os Senhores Vereadores António Fernandes
da Silva Dias e Pedro Filipe da Silva Pinto, por não terem estado presentes
na reunião anterior, nos termos do artigo 34.º do CPA. ---------------------------2. Balancete de Tesouraria do dia 25 de março de 2021. Foi apreciado o Balancete
de Tesouraria de 25.03.2021, onde se constatou que havia um saldo
17.001.541,08€ (dezassete milhões, mil, quinhentos e quarenta e um euros, e
oito cêntimos) de Operações Orçamentais, e 1.717.337,85€ (um milhão,
setecentos e dezassete mil, trezentos e trinta e sete euros, e oitenta e cinco
cêntimos) de Operações não Orçamentais. -----------------------------------------------Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------3. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e o Futebol
Clube de Alpendorada (Doc. 03). Presente à reunião minuta do protocolo de
colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho:
“À Câmara 16/03/2021”. ------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração
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a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Futebol Clube
de Alpendorada, para a comparticipação pecuniária no valor de 8.400,00€
(oito mil e quatrocentos euros) para a realização da limpeza e desinfeção
do Estádio Municipal de Alpendorada. Mais foi deliberado dar poderes à
Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo
protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------4. Protocolo de Colaboração no âmbito dos Controlos Oficiais entre a Direção Geral
de Alimentação e Veterinária e a Câmara Municipal do Marco de Canaveses
(Doc. 04). Presente à reunião proposta da minuta do protocolo de colaboração
mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara
19/03/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração
no âmbito dos controlos oficiais a estabelecer entre a Direção Geral de
Alimentação Veterinária e a Câmara Municipal do Marco de Canaveses em
anexo, nos termos do art.º 33.º, n.º 1, alíneas o) e r) da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou
seu substituto legal para outorgar no respetivo protocolo. ----------------------5. Protocolo de Cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a Junta
de Freguesia de Banho e Carvalhosa (Doc. 05). Presente à reunião proposta da
minuta do protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente foi
exarado o seguinte despacho: “À Câmara 23/03/2021”. -------------------------------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 Banho e Carvalhosa, para a comparticipação pecuniária no
valor de 13.443,90€ (treze mil, quatrocentos e quarenta e três euros, e
noventa cêntimos) para a realização das obras de requalificação do Parque
de Lazer Dr. Mota, na Freguesia de Banho e Carvalhosa. Mais foi deliberado
dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no
respetivo protocolo. -----------------------------------------------------------------------------
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6. Protocolo de Cedência do Equipamento Municipal Pavilhão Gimnodesportivo
José de Jesus Oliveira à Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão
(Doc. 6). Presente à reunião proposta da minuta do protocolo de colaboração
mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara
23/03/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------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 Alpendorada, Várzea e Torrão, para a cedência de
equipamento municipal, “Pavilhão Gimnodesportivo José de Jesus
Oliveira”, que se destina ao desenvolvimento de todas atividades
desportivas e culturais, adequadas à instalação e às necessidades da
população local. Mais se delibera por unanimidade revogar, por
consequência, o deliberado na reunião de Câmara de 15 de julho de 2019.
Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto
legal para outorgar no respetivo protocolo. -------------------------------------------Não participou da votação o Senhor Vereador António Fernandes da Silva
Dias, por impedimento. -----------------------------------------------------------------------7. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco
de Canaveses e a Associação Recreativa de Tuías (Doc. 07). Presente a reunião
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Pela Sra. Presidente foi
exarado o seguinte despacho: “À Câmara 23/03/2021”. -------------------------------Deliberado

por

unanimidade

aprovar

o

contrato-programa

de

desenvolvimento desportivo, a estabelecer entre o Município de Marco de
Canaveses e a Associação Recreativa de Tuías, para a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de 21.373,00€ (vinte e um mil, trezentos
e setenta e três euros) para a prossecução do programa de apoio ao
desenvolvimento associativo apresentado na cláusula segunda do
presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente
ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato. -------------------8. Contrato de cedência temporária de parcela de terreno para instalação de um
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POP (Soalhães) entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a
Derivadas & Segmentos, S.A. (Doc. 08). Presente à reunião contrato de cedência
mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara
23/03/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cedência
temporária de parcela de terreno, para a instalação de um POP (Soalhães),
que se encontra anexo ao presente contrato e que se dá por integralmente
transcrito. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu
substituto legal para outorgar no respetivo contrato. -----------------------------9. Contrato de cedência temporária de parcela de terreno para instalação de um
POP (Vila Boa de Quires e Maureles) entre a Câmara Municipal do Marco de
Canaveses e a Derivadas & Segmentos, S.A. (Doc. 9). Presente à reunião
contrato de cedência mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte
despacho: “À Câmara 23/03/2021”. ---------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cedência
temporária de parcela de terreno, para a instalação de um POP (Vila Boa de
Quires e Maureles), que se encontra anexo ao presente contrato e que se
dá por integralmente transcrito. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora
Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato. ---10. Despacho n.º 12/GP/2021 – Para conhecimento (Doc. 10). Presente à reunião
documento mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho:
“À Câmara 23/03/2021”. ------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------------11. Distinção da Câmara Municipal do Marco de Canaveses como Sócio Honorário
da Liga Marcoense de Futebol Amador (Doc. 11). Presente à reunião documento
mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara
23/03/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de aceitação da distinção
da Câmara Municipal do Marco de Canaveses como Sócio Honorário da
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Liga Marcoense de Futebol Amador. -----------------------------------------------------12. Projeto Piloto “Honra da Cidade” (Doc. 12). Presente à reunião a proposta
mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara
18/03/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de implementação do
projeto piloto, nos termos apresentados e que se dão por transcritos. -----13. Aceitação a título de doação de livros (Doc. 13). Presente à reunião a proposta
mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara
19/03/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aceitar os livros arrolados na listagem anexa
na referida proposta, a título de doação, nos termos do artigo 33.º, n.º 1,
alínea j) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------14. Aceitação a título de doação de material com referência a Carmen Miranda (Doc.
14). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado
o seguinte despacho: “À Câmara 19/03/2021”. -------------------------------------------Deliberado por unanimidade aceitar um conjunto de selos, apostos em sete
pagelas, conforme listagem anexa na referida proposta, a título de doação
e benefício do inventário do Museu Municipal Carmen Miranda, nos termos
do artigo 33.º, n.º 1, alínea j) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO------------------------------------ No final do período da ordem do dia, a Senhora Presidente deu a palavra
aos munícipes presentes que desejassem intervir. ------------------------------------------- O Munícipe João Miguel Santos fez referência a uma situação já
anteriormente exposta perante o Vice-Presidente da Câmara, e que diz respeito
a uma habitação de turismo rural contígua à sua moradia, situada na Avenida
Jorge Nuno Pinto da Costa, cujo proprietário terá erigido um muro com um metro
e noventa, com grades de um metro e dez, para conferir maior privacidade a uma

Reunião Pública de Câmara, 26 de março de 2021

- 8-

Não é possív el apresentar a imagem.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Fls
DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 06
REALIZADA EM 26.03.2021

MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

zona de piscina construída, sendo que estas estruturas tapam a visibilidade da
sua habitação. ------------------------------------------------------------------------------------------ Sendo esta uma situação que já foi discutida no passado, questionou a
deliberação tomada pela Câmara Municipal, de licenciar uma obra que causa
manifestos prejuízos a vizinhos. ------------------------------------------------------------------- Acrescentou que caso não seja dada uma resposta satisfatória por parte da
Câmara Municipal, fará uma comunicação à Procuradoria Geral da República,
relativamente a este assunto. ---------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, em resposta, e após
fazer um resumo do histórico do processo mencionado, que incluiu várias
reuniões com o munícipe e visitas técnicas ao local, reiterou que todas as
infraestruturas mencionadas foram acompanhadas pela fiscalização camarária,
obedecendo aos vários critérios para proceder ao seu licenciamento. ------------------ No entanto, percebendo os transtornos causados na sua habitação,
comprometeu-se a reavaliar novamente a situação e a voltar a reunir com o
munícipe para tratar deste assunto, não deixando de sublinhar que da parte da
Câmara Municipal de Marco de Canaveses não existe qualquer intenção de
beneficiar nenhuma das partes em detrimento de outra, dentro de um princípio
de equidade de tratamento a todos os munícipes. --------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA--------------------------E nada mais havendo a tratar, quando eram dezassete horas e dez minutos a
Senhora Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que foi aprovada em minuta, nos termos do artigo 57.º do anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. E eu, Cláudia Regina Soares Ferreira,
Assistente Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara Municipal, a
subscrevi e assino. -------------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________
_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________
_______________________________________________________________
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----------------------------------------Dra. Cristina Vieira--------------------------------------_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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