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------------------------ATA NÚMERO QUATRO / DOIS MIL E DEZANOVE ---------------------- 

----ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES 

DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 ---------------------------------------------------------------------------- 

----Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte horas e 

trinta minutos, nesta cidade do Marco de Canaveses, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sito 

no Largo Sacadura Cabral, reuniu a Assembleia Municipal, sob a Presidência de Jorge Francisco 

Vieira, coadjuvado por Bruno Daniel Sousa Caetano, Primeiro Secretário, e Maria Gorete 

Lopes Pinheiro, Segunda Secretária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------------------- 

----PONTO UM – Período de Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------------- 

----PONTO UM, PONTO UM – Apreciação e votação da ata da Sessão Ordinária do dia 

29/06/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                

----PONTO UM, PONTO DOIS – Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico, nos 

termos do art.º 52.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e de acordo com o n.º 1 do art. 18.º do 

Regimento da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------- 

----PONTO DOIS – Período de Intervenção do Público, nos termos dos n.º 1 e 6 do art.º 49.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e n.º 3 do art.º 18.º e dos art.º 21.º e 27.º do Regimento da 

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

----PONTO TRÊS – Período da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------

----PONTO TRÊS, PONTO UM –  Apreciação da informação escrita da Presidente da 

Câmara Municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do Município. -----------

----PONTO TRÊS, PONTO DOIS – Recomendação à Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses para elaboração do “Regulamento de Transmissão Áudio/vídeo em Direto e 

Online das reuniões dos Órgãos do Município do Marco de Canaveses” --------------------------- 
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----PONTO TRÊS, PONTO TRÊS – Eleição de dois membros (efetivos e suplente) a integrar 

na Comissão de Revisão do Regimento da Assembleia Municipal pelo Partido Socialista (PS). 

----PONTO TRÊS, PONTO QUATRO – Eleição do representante suplente a integrar o 

Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Tâmega I – 

Baixo Tâmega, de acordo com o artigo 31.º, alínea b), do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de 

fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2013, de 7 de outubro. ----- 

----PONTO TRÊS, PONTO CINCO – Eleição do representante dos Presidentes de Junta de 

Freguesia, e substituto, para o XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, a realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2019. --------------------------------------- 

----PONTO TRÊS, PONTO SEIS – Apreciação e deliberação da proposta da Câmara 

Municipal relativa à transferência de competências no domínio da saúde para o ano de 2019. 

----PONTO TRÊS, PONTO SETE – Apreciação e deliberação da proposta da Câmara 

Municipal respeitante à adjudicação para a contratação da prestação de serviços de 

auditoria externa para a certificação legal das contas municipais à entidade “PKF & 

Associados, SROC”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----PONTO TRÊS, PONTO OITO – Apreciação e deliberação relativa à desvinculação do 

Município do Marco de Canaveses da Agência de Desenvolvimento Regional entre o Douro e 

Tâmega – ADREDT, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----PONTO TRÊS, PONTO NOVE – Para Conhecimento: Informação sobre os 

Compromissos Plurianuais face à Autorização Prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso – LCPA. ---------------------------------------------------------------------------- 

----PONTO TRÊS, PONTO DEZ – Para conhecimento: Informação semestral sobre a 

situação económico-financeira do Município do Marco de Canaveses, nos termos da alínea d) 
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do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. -------------------------------------------

----Pelas vinte e uma horas, o Presidente da Assembleia Municipal mandou proceder à contagem, 

tendo sido dado como presentes, de acordo com o mapa já rubricado, os seguintes membros: ------- 

----Jorge Francisco Vieira, Fernando Luís de Sousa Machado Soares Vales, Bruno Sérgio Moreira 

Caetano, Maria Estela Vieira Freitas, Joaquim Teixeira Monteiro da Rocha, Maria Gorete Lopes 

Pinheiro, Gil Fernando Mendes Rodrigues, Bruno Daniel Sousa Caetano, Nuno Vítor Diogo Pinto, 

Mário Luís da Silva Monteiro, Ana Maria Madureira Ferreira, Susana Maria Machado Loureiro, 

Leandro Manuel Vieira de Queirós, Américo Ricardo Ribeiro Moreira, Manuel Fernando da Costa 

Vieira, Isabel Maria Barbosa Madureira, Marta Alexandra Regadas de Sousa, Célia Cristina 

Barbosa Monteiro da Costa, Luís Carlos Soares Vieira, José Pedro Pinto dos Reis, Luciano Filipe 

Cardoso Costa, António Adão da Silveira Monteiro,  Joaquim Eduardo Mendes da Silva, José 

Fernando de Barros Barbosa, Miguel João Teixeira Carneiro, Domingos Manuel Soares Dias, 

Maria de Fátima Barbosa Ribeiro, Ricardo Manuel da Silva Soares, Nelson Toni Moreira Coelho, 

Eduardo Celso Machado de Queirós Santana, José Leitão do Couto, António da Costa Pinto, Maria 

José Pinto Cerqueira e Fernando Joaquim Teixeira Monteiro. ---------------------------------------------

----O plenário contou com a presença do Executivo da Câmara Municipal: Cristina Lasalete 

Cardoso Vieira – Presidente, Mário Bruno da Silva Magalhães, Vice-presidente, Paulo Jorge 

da Silva Couto, Vereador em regime de permanência, e Vereadores em regime de não 

permanência, Paula Alexandra Rabaçal Marques, José António Carvalho Soares da Mota e 

António Fernandes de Sousa Dias, faltando o Vereador Paulo Ramalheira Teixeira. -------------

----Iniciando a sessão com trinta e dois (32) membros, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, depois de cumprimentar todos os presentes, entrou de imediato no Ponto Um da 

Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO UM, PONTO UM – Apreciação e votação da ata da Sessão Ordinária do dia 
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30/06/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente da Mesa informou que nos termos do n.º 3 do Artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, não participam na aprovação da ata os membros que não tenham estado 

presentes na reunião a que esta respeita, sendo estes: Maria Estela Vieira Freitas (PPD/PSD); Gil 

Fernando Mendes Rodrigues (PPD/PSD); Bruno Daniel Sousa Caetano (PS); Susana Maria 

Machado Loureiro (PPD/PSD) e a substituta legal do Presidente da Junta de Freguesia de 

Avessadas e Rosém, Maria de Fátima Barbosa Ribeiro (PPD/PSD). ------------------------------------- 

----Não havendo inscrições para intervir por parte do plenário, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação o Ponto Um, 

Ponto Um da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade, com vinte e 

sete (27) votos a favor, zero (00) votos contra, e zero (00) abstenções. ----------------------------------

----PONTO UM, PONTO DOIS – Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico, nos 

termos do art.º 52.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e de acordo com o n.º 1 do art.º 18.º do 

Regimento da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------- 

----Abertas as inscrições para o ponto supracitado, inscreveram-se os membros da Assembleia 

Municipal, cujas intervenções são em seguida resumidas. ------------------------------------------------- 

----O Membro da Assembleia Municipal Manuel Fernando da Costa Vieira (PS) começou por 

recordar que há alguns anos, questionou o Presidente da Junta de Freguesia de Alpendorada, 

Várzea e Torrão, em plena Assembleia de Freguesia, sobre a razão pela qual não eram atualizadas 

as rendas das cinco pedreiras concessionadas pela Junta de Freguesia, e cujos contratos de 

exploração obrigavam à atualização anual da renda. À data, a justificação dada foi que a situação 

económica era difícil, que o país estava em crise e que era necessário defender os empregos – fruto 

dos tempos críticos que se viviam por ação da troika e do Governo liderado pelo PSD/CDS-PP. ---

----Face ao exposto, manifestou a sua satisfação e orgulho com as notícias que vieram a público 
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recentemente, dando conta de que a venda de pedra portuguesa bateu todos os records, com a 

exportação de pedra natural a ter em dois mil e dezoito o seu melhor ano de sempre, com um 

volume de negócios na ordem de um milhão e novecentos mil euros (1.900.000€), estando esta 

tendência a avolumar-se no primeiro trimestre de dois mil e dezanove. Este registo torna-se tanto 

mais notável quando se considera Portugal como quarto país europeu e oitavo país mundial que 

mais exporta neste setor. ----------------------------------------------------------------------------------------

----Declarou que esta reversão vivenciada fica a dever-se sobretudo à aplicação e desenvolvimento 

de políticas nacionais e regionais que permitiram a consolidação de uma economia forte e saudável 

e a criação de um clima de confiança entre todos os agentes económicos dedicados à indústria da 

pedra, com forte incidência no Concelho de Marco de Canaveses, e mais concretamente em 

Alpendorada. A este nível, destacou o contributo fundamental da última edição da Bienal da Pedra, 

uma exposição mais profissional e orientada para o cliente externo, com uma componente de 

inovação direcionada para os influenciadores deste produto, discernível com a presença de vários 

arquitetos em workshops e palestras. --------------------------------------------------------------------------

----Acrescentou não ser por acaso que numa das maiores feiras de granito do mundo, a Marmomac 

que decorre em Verona (Itália), se regista a presença de um número record de empresas 

portuguesas, e nomeadamente do Concelho de Marco de Canaveses. ------------------------------------

----Concluindo a sua intervenção, elogiou o trabalho que tem vindo a ser realizado pela Presidente 

da Câmara Municipal e pelo seu Executivo, visto que estão a cumprir integralmente aquilo a que 

se propuseram no seu programa eleitoral, a saber, promover uma maior competitividade das 

empresas do concelho, investindo na sua divulgação e valorização, criando riqueza e melhores 

salários, o que tem contribuído para uma taxa de desemprego que a nível nacional está atualmente 

fixada nos seis vírgula dois por cento (6,2%), sendo praticamente inexistente na Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão. ---------------------------------------------------------------------------------
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----O Membro da Assembleia Municipal Fernando Joaquim Teixeira Monteiro, Presidente da 

Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles (PPD/PSD), começou a sua intervenção com 

um agradecimento ao Executivo, na pessoa do vereador Paulo Couto, pela obras que estão a ser 

executadas no Pavilhão Gimnodesportivo António Ferreira Soares, após identificadas algumas 

necessidades de intervenção ao nível de infiltrações e iluminação, obras estas que certamente 

valorizam este equipamento na Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles. --------------------------

----Aproveitando este período para assinalar algumas das preocupações mais prementes em relação 

à sua freguesia, abordou a temática do saneamento em Gaia de Cima, problema que continua por 

resolver, com esgotos a correr a céu aberto. Falou também na questão dos resíduos industriais na 

zona de Agrela, que são reiteradamente descarregados no Rio Bufa, numa atitude que constitui um 

preocupante crime ambiental. Sendo estas questões do conhecimento da Câmara Municipal, apelou 

a uma maior atenção e proatividade na sua resolução. ------------------------------------------------------

----Na vertente da educação, apelou à Câmara Municipal para que no próximo ano letivo sejam 

consideradas as intervenções necessárias na Escola de Maureles, em especial a substituição da 

cobertura em amianto. -------------------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Luís Vales (PPD/PSD) começou por assinalar a dinâmica 

festiva que tem sido observada no Concelho de Marco de Canaveses, com as Festas do Marco no 

mês de julho, a Festa da Cerveja e da Francesinha em agosto, e a Noite Verde em setembro. 

Afirmou que com o anunciado Festival de Montedeiras a realizar em dois mil e vinte, e mantendo 

esta programação cultural, difícil será proceder ao agendamento de todas estas festividades nos 

fins de semana disponíveis. -------------------------------------------------------------------------------------

----Frisando que no dia vinte e dois de setembro se assinalou por todo o país o Dia Europeu sem 

Carros, lamentou que o Município de Marco de Canaveses não se tenha associado a esta iniciativa 

de consciencialização ambiental, pelo que deixou a sugestão para que no próximo ano esta 
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situação seja ponderada, sublinhando serem ações como estas, a par do Programa Eco-Escolas e 

outros similares, que realmente podem fazer a diferença em matéria de preservação do ambiente. --

----Em relação ao anunciado encerramento da Escola Profissional de Estudo e Trabalho da Pedra, 

na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, e embora compreendendo que o mesmo se ficou a 

dever à falta de alunos, não deixou de registar uma certa inoperância ou falta de interesse da 

Câmara Municipal em projetar e valorizar este estabelecimento escolar que efetivamente 

diferenciava o concelho. Lembrando o esforço feito pela Presidente da Câmara ao trazer um 

conjunto de Ministros à Escola de Agricultura, o que permitiu projetar esta escola a nível nacional, 

declarou que se apenas uma fração desse empenho tivesse sido direcionada para a Escola da Pedra, 

talvez tivesse sido possível evitar o seu encerramento. Desconhecendo a irreversibilidade da 

decisão, apelou, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para que a Presidente da Câmara e o seu 

Executivo diligenciem ativamente sobre esta questão. ------------------------------------------------------

----Celebrando-se nesta data o Dia Mundial do Turismo, perguntou se o anúncio efetuado em 

dezembro de dois mil e dezoito, relativo à criação do Conselho Municipal de Turismo, já foi 

materializado, e em caso afirmativo, qual a composição efetiva do órgão e se o mesmo já reuniu. --

----Em seguida, fez notar que a taxa de desemprego no Marco de Canaveses é de sete vírgula oito 

por cento (7,8%), superior à média registada na região do Tâmega e Sousa – seis vírgula três por 

cento (6,3%). Declarou que estes números evidenciam o longo caminho que ainda há a percorrer 

no Município ao nível da atração de investimento, da concessão das melhores condições para que 

as empresas locais se desenvolvam, e da requalificação e valorização das zonas industriais 

existentes, designadamente nas Freguesias do Marco e de Alpendorada, Várzea e Torrão. -----------

----Estranhando a delonga na concretização de projetos aprovados e com financiamento garantido, 

questionou quando é que terão início as obras de regeneração urbana da Avenida Prof. Dr. Carlos 

Mota Pinto e do Museu Municipal, e se já existe uma previsão para a conclusão da intervenção no 
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antigo cineteatro. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----Face às necessidades de investimento a nível local na rede de saneamento, perguntou se está 

previsto o alargamento da abrangência da ETAR de Agrela e de Várzea, Aliviada e Folhada. -------

----Paralelamente à questão atrás formulada, e volvidos dois anos de mandato, indagou quando é 

que o Executivo se propõe honrar o compromisso assumido com os Marcoenses, que pressupunha, 

em dois mil e dezassete, a isenção imediata do pagamento das taxas de ligação à rede pública de 

abastecimento de água e saneamento. -------------------------------------------------------------------------

----Ainda a propósito de compromissos eleitorais, indagou qual o ponto de situação do processo de 

alargamento da curva junto à Igreja de Penha Longa, na Avenida Dr. Miranda da Rocha. ------------

----Também na Freguesia de Penha Longa e Paços de Gaiolo, e atendendo à intenção da Câmara 

Municipal de pavimentar a Estrada Municipal 1278, que liga o centro da freguesia aos Lugares de 

Campos e Concela, perguntou se esta empreitada será efetuada dentro dos prazos inicialmente 

previstos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Fazendo uma súmula daqueles que foram alguns dos compromissos eleitorais mais relevantes 

assumidos pelo Partido Socialista, perguntou quando é que os Marcoenses terão boas notícias 

relativamente à resolução do diferendo judicial com a empresa concessionária Águas do Marco, à 

ampliação da rede pública de abastecimento de água e saneamento, à requalificação das zonas 

industriais do Marco e de Alpendorada, à criação do Centro de Negócios do Marco, com 

incubadora de empresas, à requalificação dos centros cívicos de cada uma das freguesias, à 

promoção da reabertura da Linha do Tâmega em bitola larga, à melhoria da rede de transportes 

públicos em todas as freguesias, ao aumento dos espaços de estacionamento nas zonas de maior 

afluência do centro da cidade, à alteração do pavimento no centro da cidade, à construção da 

Ecopista do Tâmega, ligando Alpendorada, Várzea e Torrão, Bem Viver e Vila Boa do Bispo, e à 

edificação de um pavilhão desportivo na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. ---------------
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----Concluiu afirmando que no estrito cumprimento da função de fiscalização da Assembleia 

Municipal, os seus membros não deverão alhear-se da responsabilidade em aferir o ponto de 

situação de cada um dos processos atrás mencionados. -----------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Maria José Cerqueira, Presidente da Junta de Freguesia 

de Várzea, Aliviada e Folhada (PPD/PSD), no uso da palavra, deu início à sua intervenção com 

uma saudação pública à equipa de veteranos do Futebol Clube de Aliviada pela subida à Divisão 

de Honra da Associação de Futebol do Porto, fazendo votos de enormes sucessos para a época 

desportiva que agora iniciou. -----------------------------------------------------------------------------------

----Tendo conhecimento de que o projeto da Ponte da Várzea se encontra na sua fase final, 

questionou se existe uma intenção expressa por parte do Executivo Camarário de incluir esta obra 

no Orçamento Municipal para dois mil e vinte, reiterando o alerta para a debilidade da ponte e 

lembrando que a Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada não possui em toda a sua extensão uma 

área para travessia do trânsito pesado. ------------------------------------------------------------------------

----Argumentou que as alterações introduzidas ao projeto de conservação, salvaguarda e 

valorização da Ponte do Arco (Folhada), particularmente no que concerne à manutenção do 

pavimento original da ponte e remoção das camadas que lhe sucederam, tornarão impraticável o 

trânsito no local. Consequentemente, questionou uma vez mais quais as diligências tomadas pelo 

Executivo até à data com o objetivo de viabilizar a construção de uma nova ponte, salientando os 

constrangimentos que o encerramento provisório da Ponte do Arco tem causado nas famílias da 

sua freguesia. Reiterou existir na Câmara Municipal um projeto elaborado para uma nova 

travessia, o qual poderá ser aproveitado, mediante as necessárias alterações, de modo a que o 

processo seja o menos moroso possível. ----------------------------------------------------------------------

----Solicitou alguns esclarecimentos relativamente à obra dos passadiços na Freguesia de Várzea, 

Aliviada e Folhada, lamentando que os Presidentes das Juntas de Freguesia não tenham um 
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conhecimento mais direto e formal deste tipo de intervenções a realizar em cada uma das 

freguesias. No caso concreto, questionou qual o percurso previsto, qual a sua dimensão e quais as 

consequências ao nível do aproveitamento das margens do Rio Ovelha, em especial na Freguesia 

de Várzea, Aliviada e Folhada. ---------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Bruno Sérgio Caetano (PS) começou por saudar a 

iniciativa da Câmara Municipal, no que concerne à utilização de copos recicláveis na Assembleia 

Municipal, defendendo que todos os eleitos deverão dar o exemplo naquilo que é o zelo pela 

preservação ambiental. ------------------------------------------------------------------------------------------

----Em seguida, fazendo alusão a uma notícia veiculada na comunicação social, que alegadamente 

associava o nome do Município de Marco de Canaveses a uma viagem que elementos da Câmara 

Municipal teriam feito à Turquia, solicitou alguns esclarecimentos em relação a este assunto. ------

----Perguntou qual o ponto de situação da obra projetada para o Parque da Cidade, antigo Parque 

Radical. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Congratulou-se com a colocação de placas sinalizadoras que identificam a zona do Castelinho, 

deixando a sugestão para que se possa ponderar a instalação de placas refletoras, para uma melhor 

visibilidade durante o período noturno. -----------------------------------------------------------------------

----Manifestando a sua preocupação com o tema da poluição do Rio Tâmega, argumentou que não 

sendo da responsabilidade direta da Câmara Municipal a sua despoluição, certamente a autarquia 

poderá ter um papel ativo e reivindicativo junto das entidades competentes. Não descurando as 

responsabilidades da Assembleia Municipal nesta matéria, sugeriu que a mesma possa ser 

discutida numa próxima Reunião de Líderes, com vista a uma tomada de posição conjunta, na 

defesa das questões ambientais, indissociáveis do crescimento económico e turístico que se 

pretende para o concelho e para a região. ---------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Gil Rodrigues (PPD/PSD) fez alusão a uma notícia 



                                                                                 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA         Fls  
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES             DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL Nº 04 
                                                                                                    REALIZADA EM 27/09/2019 
 

 

recente, relativa ao Município de Paços de Ferreira, para ilustrar o quanto os munícipes são 

penalizados pela ausência de um acordo entre a Câmara Municipal e a empresa concessionária dos 

serviços de abastecimento de água e saneamento. -----------------------------------------------------------

----Transpondo esta situação para a realidade do Concelho de Marco de Canaveses, declarou que 

volvidos dois anos de mandato, os compromissos assumidos pelo atual Executivo com os 

Marcoenses em campanha eleitoral não passaram de promessas vazias. Porém, havendo algumas 

indicações de que poderá já ter sido alcançado um acordo – facto que a insistência na cobrança 

coerciva de taxas de ligação por parte da empresa concessionária parece confirmar – solicitou ao 

Executivo uma confirmação e informação mais detalhada sobre este eventual acordo, aproveitando 

para questionar se a Câmara Municipal terá conhecimento de que a empresa Águas do Marco se 

tem escudado nas forças de segurança da GNR para exigir aos cidadãos Marcoenses a ligação à 

rede pública de saneamento, desconhecendo-se se as ligações exigidas são anteriores ou 

posteriores à entrada em vigor do contrato de concessão. --------------------------------------------------

----Relativamente a este último ponto, alertou os Marcoenses para o facto de que se a ligação à 

rede tiver sido concretizada em momento anterior a dois mil e cinco, destes não poderá ser exigido 

o pagamento da taxa de ligação. -------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Ricardo Soares, Presidente da Junta de Freguesia de 

Bem Viver (PS) manifestou a sua profunda preocupação com o estado de degradação a que chegou 

a Rua Eng.º Manuel Carneiro Geraldes, única via de acesso à Escola Primária da Feira Nova e a 

importantes zonas de comércio na Freguesia de Bem Viver, sendo este um problema há vários 

anos sinalizado, sem nunca ter merecido a atenção ou consideração suficientes para que a Câmara 

Municipal traçasse o rumo para uma solução definitiva. ---------------------------------------------------

----Por contraponto, o atual Executivo da Câmara Municipal deu a esta questão a pertinência 

exigível, pelo que no dia trinta de setembro irão iniciar-se as obras de requalificação desta via, que 
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irão estender-se por um prazo de cerca de seis meses, devolvendo às crianças, pais, moradores e 

comerciantes a segurança necessária para circulação na mesma. Grato pelo facto de o Executivo se 

ter proposto a solucionar esta questão ainda antes do meio do mandato, louvou a forma como este 

processo foi acompanhado de perto, não deixando de salientar a sensibilidade do Executivo, que 

certamente também será evidente nas medidas a implementar de modo a minimizar os eventuais 

constrangimentos causados aos residentes no decurso desta intervenção. -------------------------------

----Falando sobre o IC35, obra estruturante cuja pertinência parece variar ao sabor das 

conveniências políticas, e chamando a atenção para as várias interpretações políticas acerca das 

declarações proferidas pelo Primeiro Ministro António Costa numa visita recente ao Marco de 

Canaveses, solicitou à Presidente da Câmara um esclarecimento sobre o real alcance destas 

declarações e qual o seu posicionamento relativamente às mesmas. --------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Mário Luís Monteiro (CDS-PP), no uso da palavra, 

começou por manifestar a sua preocupação com os dados que apontam para o facto de que no 

Concelho de Marco de Canaveses se registaram cerca de três vezes mais casos de tuberculose do 

que a média do resto do país, circunstância provavelmente motivada com os trabalhos nas 

pedreiras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Seguidamente, deu voz à preocupação manifestada pelos vários professores que neste novo ano 

letivo foram colocados na Escola EB 2/3 de Alpendorada, face à existência de coberturas com 

amianto, numa área que totaliza mais de três mil metros quadrados. -------------------------------------

----Chamando a atenção para a campanha nacional denominada “Deixa jogar”, direcionada 

essencialmente aos pais, sugeriu a possibilidade de a Câmara Municipal de Marco de Canaveses 

ponderar associar-se a esta, mediante a colocação de painéis nos espaços desportivos a apelar à 

sensibilização para os comportamentos adequados que os pais deverão adotar em atividades 

desportivas em que os seus filhos estejam envolvidos. -----------------------------------------------------
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----Na circunstância de serem verazes as notícias que apontam para um financiamento 

disponibilizado às autarquias pelo Governo, até ao final do mês de novembro, para esterilização de 

animais de rua, e sendo a população destes animais, a nível local, uma preocupação crescente, 

indicou que a Câmara Municipal deveria diligenciar aderir a este apoio do Estado. -------------------

----Por fim, solidarizou-se com o apelo deixado pela Bancada do PSD, relativamente ao 

encerramento da Escola da Pedra, estabelecimento escolar icónico no concelho, por força da 

presença das indústrias ligadas à extração e transformação do granito, com cada vez mais 

relevância no panorama nacional e internacional. Sendo Alpendorada a terra do granito, declarou 

que esta merece ter equipamentos de excelência, como o Museu da Pedra e uma Escola 

Profissional também ligada a este setor, pelo que solicitou à Câmara Municipal o seu empenho na 

tentativa de preservar o funcionamento desta escola. -------------------------------------------------------

----A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, em resposta às 

intervenções dos membros da Assembleia, e começando pelas questões abordadas pelo deputado 

Fernando Costa Vieira, declarou que o Município de Marco de Canaveses naturalmente também 

se congratula com o sucesso das empresas de Alpendorada, Várzea e Torrão, no setor da extração 

e transformação da pedra, reconhecendo o seu impacto na economia da região e do país, e mais 

concretamente no Município de Marco de Canaveses, sobretudo pelo número de empregos criados, 

direta ou indiretamente, pela capacidade de inovação tecnológica e pelo volume crescente de 

exportações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Sobre a intervenção do deputado Fernando Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia de 

Vila Boa de Quires e Maureles, deu nota de que já foi efetuada uma visita ao local, estando a ser 

estudada pelo Gabinete de Projetos uma solução para a questão do saneamento e escoamento de 

resíduos nas zonas de Gaia de Cima e Agrela, pelo que a Câmara Municipal se associa 

naturalmente a estas preocupações ambientais. --------------------------------------------------------------
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----Relativamente à requalificação da EB1 e Jardim de Infância de Maureles, indicou que tal 

intervenção será devidamente ponderada, tendo em consideração o número atual e previsível de 

alunos nestes estabelecimentos escolares, e de acordo com as prioridades que venham a ser 

definidas em Conselho Municipal de Educação. -------------------------------------------------------------

----Passando para a intervenção do deputado Luís Vales, começou por explicar que o Festival de 

Montedeiras foi proposto pela Juventude Socialista e Partido Socialista no Conselho Municipal da 

Juventude, no dia catorze de setembro, proposta que foi aprovada pelo Conselho. O objetivo passa 

essencialmente pela revitalização do Parque de Montedeiras, que atualmente está a ser 

requalificado, através do ressurgimento de um festival que marcou diversas gerações de jovens 

Marcoenses, a ser integrado na Semana da Juventude, com um conjunto de atividades propostas, 

com especial enfoque para os artistas locais. -----------------------------------------------------------------

----Em relação à Escola da Pedra, informou que na reunião que sempre se realiza para programar 

cada ano letivo com as escolas profissionais, foram delineadas algumas propostas que resultaram 

num plano de marketing para promoção destas escolas, tendo estas oportunidade para apresentar 

os seus projetos próprios em reunião específica agendada em sede de Conselho Municipal de 

Educação. Particularmente com a Direção da Escola Profissional da Pedra foram realizadas três 

reuniões, sendo que na última destas a Direção deu conta de que o estabelecimento escolar não 

teria número suficiente de alunos para abrir a turma desejada. No entanto, lembrou que a Escola da 

Pedra tem atualmente meia turma para o curso de técnico de design e meia turma para o curso de 

técnico de higiene e segurança no trabalho e ambiente, aprovadas no âmbito da Comunidade 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa, em maio de dois mil e dezanove, com o forte envolvimento da 

autarquia, que se bateu diligentemente para que a Escola Profissional da Pedra ficasse com esta 

turma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Também nesta última reunião com a Direção da Escola Profissional da Pedra, foi discutida com 
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o Dr. Henrique e com o Eng.º Isolino a hipótese de se firmar um protocolo com o ISEP ou com a 

Faculdade de Engenharia, para a dinamização de um curso de técnico superior profissional, numa 

área de formação relacionada com o setor da pedra. --------------------------------------------------------

----Face aos considerandos explanados, declarou que a Câmara Municipal tem estado 

particularmente atenta à situação da Escola da Pedra, tem promovido reuniões com a Direção e 

tem diligenciado no sentido da manutenção deste estabelecimento escolar, pelo que de forma 

alguma poderá ser acusada de negligência ou inação nesta matéria, não deixando de ressalvar, 

porém, que a manutenção de qualquer estabelecimento escolar estará sempre diretamente 

dependente do número de alunos matriculados. -------------------------------------------------------------

----Relativamente ao Conselho Municipal de Turismo, revelou ter sido ultimado o programa a ser 

implementado em dois mil e vinte, com um conjunto de medidas na área do turismo. 

Paralelamente, o regulamento do Conselho Municipal de Turismo será colocado a discussão 

pública, sendo que após este período o mesmo entrará em vigor, viabilizando a implementação das 

medidas propostas, as quais serão apresentadas formalmente assim que o órgão seja oficialmente 

empossado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Em relação à taxa de desemprego no Marco de Canaveses, passou a enumerar algumas das 

diligências que a Câmara Municipal tem levado a cabo com o intuito de combater o desemprego a 

nível local e resolver alguns problemas estruturais associados, nomeadamente o Programa “Marco 

INVEST”, que tem subjacente uma plataforma de empreendedorismo para promoção das TIC na 

administração dos serviços públicos, com um valor elegível de candidatura – envolvendo outras 

plataformas, ao nível da gestão da qualidade, GISMAT Mobile, arquivo municipal digital, 

avaliação da qualidade dos serviços, segurança informática e uma plataforma para turismo, 

designada “Visite Marco” – de trezentos e cinquenta e sete mil euros (357.000€), entretanto 

aprovada. Falou também sobre o website do “Marco INVEST”, com a análise do tecido 



                                                                                 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA         Fls  
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES             DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL Nº 04 
                                                                                                    REALIZADA EM 27/09/2019 
 

 

empresarial local; o espaço “Marco INVEST”, estando em curso a elaboração de um regulamento 

próprio de admissão e utilização, que será apreciado em Reunião de Câmara durante o mês de 

novembro; sessões de trabalho com o Instituto Empresarial do Tâmega, para apresentação de um 

projeto que visa a instalação de uma incubadora vocacionada para as indústrias ligeiras; o Centro 

de Inovação e Negócios; a possibilidade de criação de uma academia orientada para a formação e 

treino de empresas; identificação de terrenos industriais para atração de investidores externos – 

existindo contatos constantes de empresários, no âmbito do protocolo firmado com o AICEP, 

solicitando informações a este respeito – entre outras medidas de combate ao desemprego que 

estão a ser implementadas localmente. ------------------------------------------------------------------------

----Quanto ao alargamento da curva junto à Igreja da Freguesia de Penha Longa e Paços de Gaiolo, 

informou que o local já foi visitado pelos técnicos da Câmara Municipal, tendo sido 

inclusivamente efetuado um levantamento topográfico. Garantiu que o processo está a evoluir, 

estando a ser introduzidos no projeto alguns ajustamentos solicitados pelo Pároco e Comissão 

Fabriqueira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Sobre as alegadas promessas eleitorais que terão ficado por cumprir, comprometeu-se a remeter 

uma resposta por escrito ao deputado. -------------------------------------------------------------------------

----Associou-se, em nome do Executivo Camarário, ao voto de congratulação proferido pela 

deputada Maria José Cerqueira, pela subida à Divisão de Honra da equipa do Futebol Clube de 

Aliviada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Passando para a intervenção do deputado Bruno Caetano, informou que a situação referente às 

mencionadas viagens à Turquia reporta ao ano de dois mil e quinze, sendo que também só teve 

conhecimento da mesma através dos meios de comunicação social. Entretanto, foi requerida uma 

informação aos serviços, que foi posteriormente remetida para emissão de parecer jurídico, por 

forma a que o Município esteja preparado para uma eventual interpelação das autoridades 
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judiciárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Ainda sobre este tema e a cobertura mediática do mesmo, lamentou o facto de a comunicação 

social ter avançado com o nome das Câmaras Municipais visadas para a praça pública, antes 

mesmo de estas terem oportunidade de apresentarem argumentos em sua defesa. Aditou que tais 

notícias em nada contribuem para a dignificação das autarquias, dos seus autarcas e da própria 

democracia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Quanto ao IC35, tema muito propalado em sede de campanha eleitoral, expressou a sua 

consternação pelo facto de as declarações do Primeiro Ministro, aquando da visita recente ao 

Marco de Canaveses, terem sido totalmente desvirtuadas, ao ponto de se transmitir a ideia de que o 

investimento nas vias rodoviárias seria negligenciado, a favor de um investimento mais forte na 

ferrovia. Tendo estado presente quando o Primeiro Ministro se manifestou, na estação ferroviária 

de Caíde, em resposta às interpelações dos jornalistas, argumentou que a viagem realizada, entre o 

Marco de Canaveses e Paredes, teve por objetivo assinalar os efeitos positivos da eletrificação da 

Linha do Douro – que previsivelmente se estenderá até à Régua – aos quais se associaram as 

medidas implementadas pelo Governo, que conduziram a uma redução substancial no preço dos 

passes – de cento e trinta e nove (139€) para apenas quarenta euros (40€). No entanto, os 

jornalistas presentes optaram por não dar a devida relevância a estes fatores meritórios, preferindo 

questionar repetidamente o Primeiro Ministro acerca do IC35, o que motivou a resposta dada, de 

que aquele momento servia para assinalar a aposta na ferrovia. -------------------------------------------

----Deixando bem patente a dimensão que esta aposta na ferrovia tem vindo a adquirir com o atual 

Governo liderado pelo Partido Socialista, relembrou ter sido lançado um concurso público 

internacional para aquisição de vinte e duas novas composições para a CP, num investimento que 

ascende a cerca de dois mil milhões de euros (2.000.000.000€), e que também inclui a 

requalificação e beneficiação de linhas ferroviárias e a contratação de pessoal qualificado, num 
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investimento sem precedentes nos últimos cem anos. ------------------------------------------------------

----No entanto, para que não haja dúvidas de que este investimento não tem sido realizado em 

detrimento das vias rodoviárias, o Primeiro Ministro fez questão de reiterar – facto de pouca 

relevância para os jornalistas presentes – que a construção do IC35 está prevista no Plano Nacional 

de Investimentos, plano estratégico que define as prioridades de investimento para o 

desenvolvimento do país, que esteve em discussão pública e que foi aprovado na Assembleia da 

República, com o voto favorável do PS, PSD e CDS-PP, no dia cinco de julho de dois mil e 

dezanove. Ademais, o atual Governo Socialista também lançou em dois mil e dezassete um 

concurso para o estudo prévio do IC35, no troço entre Penafiel e Entre-os-Rios, estando também 

prestes a avançar a construção do troço entre Penafiel e Rans, com a consignação da obra prevista 

até ao final do mês de outubro. Portanto, o atual Governo não poderá ser acusado de inércia e 

muito menos de falta de vontade em avançar com o IC35, uma vez que se torna evidente que já 

tomou medidas concretas para que esta obra estruturante e tão ansiada venha a ser uma realidade – 

sendo efetivamente o primeiro Governo a fazê-lo. ----------------------------------------------------------

----Solidarizando-se com a postura do Primeiro Ministro, declarou que contrariamente àquilo que 

seriam as expetativas dos jornalistas presentes, o Dr. António Costa recusou-se, em vésperas de 

eleições, a avançar com uma data previsional para a construção do IC35, por ser um homem sério, 

que tem pleno conhecimento de que esta obra depende da elaboração de projetos exaustivos e de 

pareceres favoráveis de diversas entidades, e que, por isso, não quer estar a iludir de alguma forma 

o eleitorado. No entanto, todas as diligências tomadas até ao momento transmitem a plena 

confiança de que este projeto será anunciado quando estiverem reunidas todas as condições 

imprescindíveis à sua concretização. --------------------------------------------------------------------------

----Quanto àquilo que é a sua própria postura pessoal em relação a este tema, referiu que em 

consonância com a postura do Primeiro Ministro, e embora tenha plena confiança de que esta obra 
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irá avançar seguramente, não irá criar falsas expetativas entre a população em torno de um assunto 

que deve ser encarado e abordado com toda a seriedade e transparência, pelo que só se pronunciará 

quando a obra for efetivamente anunciada. Mais declarou que embora compreenda as naturais 

expetativas dos cidadãos, e em especial os do Baixo Concelho, tem mais dificuldade em entender 

que políticos com responsabilidades e com conhecimento acerca do histórico do IC35 utilizem este 

tema e as notícias publicadas para fazer baixa política, congratulando-se ao mesmo tempo por 

integrar um Partido com responsabilidades governativas que tem vindo a cumprir as promessas 

assumidas com os portugueses, um Governo de contas certas, que retirou o país da austeridade, 

que diminuiu drasticamente a taxa de desemprego, que reduziu o défice, aumentou pensões, repôs 

salários, instituiu o salário mínimo nacional de seiscentos euros (600€), entre outras medidas com 

impacto extremamente positivo na vida dos cidadãos. ------------------------------------------------------

----Passando para a intervenção do deputado Mário Luís, declarou que embora sendo uma 

responsabilidade do Ministério da Educação, a Câmara Municipal está de momento a diligenciar a 

retirada das coberturas de amianto em três estabelecimentos escolares no concelho. A este respeito, 

revelou que a Escola EB 2/3 de Alpendorada está devidamente sinalizada no mapa atualizado 

referente à transferência de competências, pelo que existe a expetativa de que a intervenção 

necessária venha a ser realizada em breve. -------------------------------------------------------------------

----Agradecendo a sugestão de adesão à campanha “Deixa jogar”, indicou que o vereador com o 

pelouro do desporto irá avaliar essa situação. ----------------------------------------------------------------

----Quanto à questão do financiamento do Estado para esterilização de animais, adiantou que o 

CRO do Município já está a efetuar esses procedimentos com esse mesmo financiamento. ----------

----Passando a abordar o tema referente à Águas do Marco, começou por declarar que o Executivo 

Municipal tem como principal preocupação encetar esforços para isentar os Marcoenses das taxas 

de ligação à rede pública de abastecimento de água e saneamento e taxas de construção de ramal, 
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processo que tem vindo a ser trabalhado desde que a Câmara Municipal teve luz verde para 

contratar uma nova equipa de advogados, de forma transparente e rigorosa, num procedimento que 

foi colocado em causa pelo PSD, através do Vereador António Dias, adiando em alguns meses 

uma eventual solução satisfatória. Portanto, não se poderá falar de um processo que se arrasta há 

dois anos, visto que o contrato de assessoria com a nova equipa de advogados apenas foi assinado 

no dia vinte e nove de janeiro de dois mil e dezanove. -----------------------------------------------------

----Desde então, têm sido efetuadas diversas reuniões, sabendo-se à partida que as negociações são 

muito complexas, visto que têm por base uma condenação do Município em Tribunal Arbitral que 

poderá inclusivamente colocar em causa a sustentabilidade financeira da autarquia. Por 

conseguinte, a condução deste sensível processo, que envolve a gestão de dinheiros públicos, exige 

toda a cautela e responsabilidade. ------------------------------------------------------------------------------

----No entanto, na sequência do desenvolvimento das rondas negociais, a Câmara Municipal está 

atualmente em posição de anunciar que as isenções das taxas de ligação irão ser uma realidade, 

mediante o cumprimento de um conjunto de requisitos legais e formais: alteração do regulamento 

municipal dos serviços de abastecimento público de água e saneamento, cuja abertura de 

procedimento será deliberada na próxima Reunião de Câmara, nos termos do art.º 98.º do CPA; 

elaboração de um estudo económico-financeiro para fundamentar a isenção das taxas; aprovação 

do regulamento anteriormente mencionado em Reunião de Câmara, após atualização, sendo 

posteriormente colocado a discussão pública por um período de trinta dias úteis; existindo 

contributos válidos no período de discussão pública, o regulamento revisto terá que ser novamente 

submetido a apreciação e deliberação em Reunião de Câmara; paralelamente, este regulamento 

terá que ter a aprovação da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos. 

Cumpridos todos estes requisitos elencados, o regulamento terá que ser aprovado pela Assembleia 

Municipal, de modo a que os cidadãos possam beneficiar das referidas isenções, de acordo com o 
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compromisso eleitoral do Partido Socialista. -----------------------------------------------------------------

----Consequentemente, tendo sido já encetadas as diligências legalmente exigíveis com vista à 

implementação destas isenções, anunciou que estará para muito breve a concretização desta 

medida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Mário Bruno Magalhães, em complemento, e 

centrando-se na intervenção do deputado Luís Vales, começou por elencar o conjunto de obras 

que integram o Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) do Município de Marco de 

Canaveses, bem como o seu ponto de situação, a saber: reabilitação urbana da Avenida Adelino 

Amaro da Costa e da Avenida Gago Coutinho, com um valor de investimento de seiscentos e 

quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e um euros, e vinte e cinco cêntimos (643.881,25€) – 

sendo que a primeira fase da intervenção está praticamente concluída, tendo sido pavimentada com 

uma primeira camada de betuminoso a área até à Avenida de Saint Georges lès Baillargeaux; a 

reabilitação de arruamentos na zona envolvente ao edifício dos Paços do Concelho, estimada em 

trezentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco euros (372.345€) – obra já adjudicada, 

que aguarda a conclusão da intervenção na Avenida Adelino Amaro da Costa para poder iniciar, 

como forma de evitar os excessivos constrangimentos no local que se verificariam com o 

desenvolvimento simultâneo destas obras; requalificação do Jardim Municipal Adriano José e 

Mello, no valor de duzentos e setenta e seis mil euros (276.000€) – intervenção que iniciou nesta 

mesma semana; Museu Cármen Miranda, obra estimada em cerca de um milhão e vinte e seis mil 

euros (1.026.000€) – empreitada adjudicada, aguarda o visto do Tribunal de Contas para poder 

iniciar; reabilitação da Avenida Dr. Carlos Mota Pinto – está agendada uma reunião para o dia três 

de outubro, para ultrapassar alguns constrangimentos verificados ao nível da propriedade dos 

terrenos contíguos, pelo que o Gabinete de Projetos ficou de elaborar uma maquete para mais 

facilmente explicar os impactos e consequências da realização desta obra junto dos cidadãos; 
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finalmente, o Cineteatro, novo Centro Cultural do Marco de Canaveses – com conclusão prevista 

até ao final do mês de novembro. ------------------------------------------------------------------------------

----Relativamente à questão colocada, sobre a curva de Penha Longa, informou que o projeto já foi 

elaborado e apresentado ao Pároco, havendo o compromisso de ser agendada uma reunião para 

acertar alguns pormenores remanescentes. -------------------------------------------------------------------

----No que diz respeito à pavimentação em betuminoso, referiu que a intervenção na Avenida Dr. 

Miranda da Rocha (Freguesia de Penha Longa e Paços de Gaiolo) irá iniciar-se a curto prazo, 

integrando uma empreitada com um valor estimado em cerca de duzentos e cinquenta e dois mil, 

setecentos e oitenta e sete euros (252.787€), com pavimentações previstas em toda a extensão do 

concelho. A este propósito, relembrou que este tipo de intervenções não depende só da boa 

vontade da Câmara Municipal ou da disponibilização de meios financeiros e humanos, mas 

também está dependente de condições meteorológicas favoráveis. ---------------------------------------

----Passando para a intervenção da deputada Maria José Cerqueira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, indicou que o projeto para a Ponte de Várzea está 

concluído e irá avançar. Já no que concerne à Ponte do Arco, e atendendo ao seu valor patrimonial, 

esta não voltará a ficar disponível para o trânsito rodoviário, não só para salvaguardar questões de 

segurança, mas também para garantir a preservação da sua beleza arquitetónica. ----------------------

----Sendo compreensível o anseio da Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada e dos seus 

habitantes em relação à construção de uma nova travessia, e sendo esta uma preocupação 

partilhada pela Câmara Municipal, estão a ser efetuadas várias diligências junto do Governo, 

Direção Regional de Cultura do Norte e Rota do Românico, uma vez que o Município de Marco de 

Canaveses entende que o investimento necessário não deveria ser efetuado apenas com recurso a 

fundos próprios. Quanto ao projeto já existente, embora permita uma estimativa orçamental da 

implementação do projeto, o mesmo carece da validação das entidades competentes, 
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nomeadamente da Agência Portuguesa de Ambiente e da Direção Regional de Cultura do Norte. --

----Em relação aos passadiços do Rio Ovelha, esclareceu que o objetivo passa por criar um circuito 

ou passadiço pedonal entre a Pontinha e a Ponte de Várzea, com o objetivo de melhor aproveitar e 

potenciar a beleza natural do Rio Ovelha. Assim, foi solicitada a autorização de seis proprietários 

para a realização de um levantamento topográfico em toda a extensão do circuito previsto, sendo 

que nesta fase apenas estará prevista a limpeza destas áreas. ----------------------------------------------

----Respondendo ao deputado Bruno Caetano, declarou serem já visíveis os trabalhos realizados 

no Parque Urbano. Deu conta de que quando foi analisada a primeira fase de implementação deste 

projeto, foram detetadas algumas lacunas importantes, como a ausência de um sistema de rega, a 

não contemplação da iluminação pública, do mobiliário urbano, da rede de águas pluviais e de 

acessos para cargas e descargas, além da modelação do terreno, que já custou aos cofres do 

Município cerca de cem mil euros (100.000€). Referiu que face às alterações necessariamente 

introduzidas no projeto, a estimativa orçamental inicial nada tem a ver com a estimativa atual. -----

----Relativamente à presença de algas que conferem uma coloração esverdeada ao Rio Tâmega, 

revelou ser uma questão que tem vindo a ser discutida no âmbito da Comunidade Intermunicipal 

do Tâmega e Sousa, para a qual muito contribuem as situações de saneamento que ainda se 

encontram sem resolução. Informou que no âmbito da equipa multidisciplinar que esteve na 

génese do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa, será 

organizado um grupo de trabalho que se irá debruçar sobre este tema e possíveis soluções. ----------

----Relativamente à intervenção do deputado Ricardo Soares, Presidente da Junta de Freguesia de 

Bem Viver, associou-se ao seu entusiasmo pelo lançamento da obra de regeneração da Rua 

Carneiro Geraldes, num projeto elaborado de raiz pela Câmara Municipal. Garantiu que o 

Município de Marco de Canaveses irá acompanhar de perto a evolução desta obra – que como 

qualquer outra de similar dimensão, certamente causará alguns constrangimentos – acrescentando 
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que tomará a iniciativa pessoal de estar presente no início das obras e de dialogar com os 

comerciantes locais sobre as medidas minimizadoras de impactos que a Câmara Municipal prevê 

implementar – como procedimentos para lavagem de montras e a rega constante do pavimento. 

Deu nota de que foi remetida uma informação aos moradores, escolas e comerciantes, no sentido 

de alertar para possíveis constrangimentos e apelar à melhor compreensão para este facto. ----------

----O Vereador José Mota, no uso da palavra, e com a devida autorização da Presidente da 

Câmara Municipal, declarou serem falsas as notícias que têm vindo a ser veiculadas pela 

comunicação social, associando o nome do Município de Marco de Canaveses a um alegado 

contrato estabelecido com uma empresa da área da informática, com sede no Porto, para aquisição 

de aplicações informáticas para desmaterialização de processos – procedimento atualmente 

integrado num programa mais genérico denominado por Simplex. Explicou que no âmbito da 

Associação de Municípios COMURB – Comunidade Urbana do Tâmega – que além do Marco de 

Canaveses, também integrava os Municípios de Baião, Amarante, Celorico de Basto, Mondim de 

Basto e Cabeceiras de Basto – foi lançado, em dois mil e sete ou dois mil e oito, um procedimento 

concursal para aquisição de plataforma informática, tendo em vista a desmaterialização de 

processos, sendo que este procedimento também englobou a aquisição de uma viatura, que recebeu 

o nome de Net Móvel, que circulou em vários eventos pelos Municípios mencionados, 

promovendo o acesso a tecnologias de informação. Na sequência deste concurso, foi assinado um 

contrato com uma determinada empresa, subscrito por todos os Municípios que integravam a 

COMURB, que incluía não só a aquisição das aplicações informáticas, mas também o respetivo 

contrato para manutenção anual da plataforma. --------------------------------------------------------------

----Enquadrada a questão, garantiu que em momento algum o Presidente da Câmara Municipal de 

Marco de Canaveses, à época, ou qualquer membro do Executivo, participou em algum evento na 

Turquia, ou em qualquer outra parte do mundo, promovido por esta empresa contratada – não 
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deixando de ressalvar que o Município nunca teve razões de queixa da relação profissional 

estabelecida com a mesma. -------------------------------------------------------------------------------------

----Lamentando a facilidade com que por vezes os órgãos de comunicação social 

inescrupulosamente lançam dúvidas sobre a integridade e a reputação daqueles que exercem 

funções públicas, associou-se ao repúdio público já manifestado pelas Câmaras Municipais de 

Baião e de Amarante. --------------------------------------------------------------------------------------------

----Não havendo mais intervenções neste ponto, o Presidente da Assembleia Municipal passou de 

imediato ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------- 

----PONTO DOIS – Período de Intervenção do Público, nos termos do n.º 1 e 6 do art.º 49.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e n.º 3 do art.º 18.º e dos art.º 21.º e 27.º do Regimento da 

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

----O Presidente da Mesa, Jorge Francisco Vieira, solicitou inscrições por parte do público, 

tendo-se inscrito os seguintes munícipes, cujas intervenções passamos a resumir: --------------------- 

----O Munícipe Licínio Soares, no uso da palavra, declarou que no estrito cumprimento do n.º 2 

do art.º 27.º do Regimento da Assembleia Municipal, que destina a este período o tratamento de 

assuntos relacionados com o Município, irá centrar a sua intervenção nos constrangimentos que 

têm vindo a ser detetados no funcionamento administrativo da Freguesia de Sande e S. Lourenço 

do Douro, a qual está obrigada, como qualquer outra autarquia, a reger-se por normas e 

procedimentos democráticos transparentes. ------------------------------------------------------------------

----Assim, passou a reportar que os documentos de prestação de contas da Junta de Freguesia de 

Sande e S. Lourenço do Douro, que usualmente são apresentados ao órgão deliberativo no mês de 

abril, só foram apreciados no mês de setembro pela Assembleia de Freguesia, sem qualquer 

justificação plausível para o atraso verificado; o inventário dos bens, direitos e obrigações 

patrimoniais da Junta de Freguesia, que por Lei deve ser apresentado aquando dos documentos de 
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prestação de contas, em abril, tem vindo a ser sistematicamente negligenciado pela Junta de 

Freguesia; a Junta de Freguesia tem sido igualmente relapsa no agendamento e realização de 

reuniões públicas; o Presidente da Junta de Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro 

alegadamente ter-se-á escusado a apresentar à Assembleia de Freguesia o seu exercício de funções 

a tempo inteiro, para verificação de conformidade dos devidos recebimentos; verifica-se uma 

reiterada relutância por parte da Junta de Freguesia em implementar as deliberações tomadas pela 

Assembleia de Freguesia, contabilizando-se até ao momento sete deliberações injustificadamente 

desrespeitadas, apesar de aprovadas por unanimidade, algumas há mais de um ano, o que 

certamente descredibiliza o papel da Assembleia de Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro; 

também se regista constante violação por parte da Junta de Freguesia do regulamento de taxas 

aprovado em Assembleia de Freguesia, com situações de alegada discriminação que 

inexplicavelmente se arrastam há seis anos, desde a agregação das antigas Freguesias de Sande e 

de S. Lourenço do Douro. ---------------------------------------------------------------------------------------

----Deu também nota de que o atual Executivo da Junta de Freguesia de Sande e S. Lourenço do 

Douro é sustentado na Assembleia de Freguesia por uma maioria PSD / PCP, cuja primeira medida 

tomada no presente mandato foi propor a destituição da Mesa da Assembleia de Freguesia, pelo 

simples facto de esta ter tido a coragem de denunciar publicamente as questões atrás elencadas. ---

----Sendo este um assunto de interesse público que a todos de alguma forma afetará, e tendo em 

consideração que a Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro integra o Concelho de Marco de 

Canaveses, estando sujeita aos princípios democráticos mais elementares, apelou à compreensão e 

solidariedade da Assembleia Municipal, na prossecução de uma solução que permita devolver à 

sua freguesia a normalidade democrática. --------------------------------------------------------------------

----O Munícipe Fernando Monteiro, no uso da palavra, solicitou alguns esclarecimentos acerca 

de um episódio recentemente ocorrido, de um alegado corte de energia elétrica a um bar em 
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funcionamento no Cais de Bitetos, com prejuízos causados em termos de perda de itens 

refrigerados. Tendo colocado esta mesma questão na Assembleia de Freguesia de Alpendorada, 

Várzea e Torrão, como membro eleito, terá sido informado de que a responsabilidade sobre esta 

situação recairia inteiramente sobre a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, informação que 

parece não estar de acordo com o contrato firmado entre a Junta de Freguesia de Alpendorada, 

Várzea e Torrão e o concessionário do referido bar – com receitas resultantes para a Junta de 

Freguesia, na ordem dos quatro mil e duzentos euros (4.200€) – com vista à exploração deste 

espaço, efetivamente da propriedade da Câmara Municipal. -----------------------------------------------

----O Munícipe Manuel Santana, no uso da palavra, reiterou duas questões colocadas por um 

outro munícipe em sessão anterior da Assembleia Municipal, e que terão ficado sem resposta por 

parte do Executivo, nomeadamente sobre o valor concreto da dívida municipal na presente data, e 

se a Câmara Municipal perspetiva utilizar algum excedente financeiro para amortizar 

antecipadamente esta dívida, como terá sido feito pelo anterior Executivo. -----------------------------

----A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, em resposta às 

questões colocadas pelos munícipes, e começando pela intervenção do munícipe Licínio Soares, 

declarou que exposta a situação em Assembleia, certamente o Presidente da Mesa tomará as 

diligências que entender necessárias. --------------------------------------------------------------------------

----Em relação à intervenção do munícipe Manuel Santana, comprometeu-se a remeter uma 

informação escrita com as respostas às questões colocadas, relativas à situação financeira e de 

endividamento do Município de Marco de Canaveses. -----------------------------------------------------

----O Vice-Presidente, Mário Bruno da Silva Magalhães, em complemento e em resposta à 

intervenção do munícipe Fernando Monteiro, começou por ressalvar que a Câmara Municipal 

tem procurado ser uma parceira ativa em todas as matérias que dizem respeito à dinamização e 

valorização da Praia de Bitetos e dos equipamentos de apoio situados no local. Deste ponto de 
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vista, esclareceu primariamente que o Bar de Bitetos está atualmente concessionado através de um 

protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão e um particular, 

existindo paralelamente um protocolo de disponibilização das instalações, assinado pela Câmara 

Municipal de Marco de Canaveses e pela Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, 

datado de vinte e oito de outubro de dois mil e dezasseis. A cláusula oitava deste protocolo 

estabelece ser da responsabilidade da segunda outorgante (Junta de Freguesia de Alpendorada, 

Várzea e Torrão) assegurar o pagamento de todas as despesas inerentes aos consumos de água, 

saneamento, eletricidade e gás. No entanto, até à data esta cláusula não estaria a ser cumprida, 

existindo no local um contador de energia elétrica comum ao bar, à fluvina, a um hangar de 

canoagem e a um contentor de produtos regionais, com a fatura da energia, que ascendia a 

milhares de euros, a ser suportada integralmente pela Câmara Municipal. Por conseguinte, a 

Câmara Municipal alertou a Junta de Freguesia da sua intenção de regularizar a situação, de modo 

a que esta estivesse em conformidade com o estatuído no protocolo atrás mencionado. --------------

----Na sequência da discussão sobre este assunto com a Junta de Freguesia de Alpendorada, 

Várzea e Torrão, no dia vinte e sete de março de dois mil e dezanove a Câmara Municipal deu 

ordem de pagamento do ramal de energia elétrico, o qual veio a ser executado pela EDP, com um 

custo orçamentado em mil, seiscentos e oitenta e seis euros, e quinze cêntimos (1.686,15€). --------

----No dia seis de maio de dois mil e dezanove, reuniu com os técnicos da Câmara Municipal, com 

os representantes da Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão e com o concessionário 

do bar, para articular algumas questões essenciais relativas ao bom funcionamento da praia fluvial. 

----No dia catorze de agosto de dois mil e dezanove, foi enviada uma carta registada com aviso de 

receção e um ofício à Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, estabelecendo-se um 

prazo de dez dias, contabilizados desde a data da receção da comunicação (dezanove de agosto), 

para regularização da situação relativa ao fornecimento de energia elétrica. ----------------------------
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----No dia trinta de agosto de dois mil e dezanove, a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e 

Torrão solicitou à Câmara Municipal, via e-mail, os documentos necessários para a certificação 

definitiva do fornecimento de energia elétrica para o Bar de Bitetos, elementos remetidos à Junta 

de Freguesia no dia três de setembro, pelo técnico responsável pela Divisão de Edifícios e 

Equipamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----Mantendo-se a situação inalterada, a Câmara Municipal entrou em contato com a Junta de 

Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão no dia dezanove de setembro de dois mil e dezanove, 

informando que iria proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica, comunicação 

reiterada no dia vinte e três de setembro, com o corte de energia a efetivar-se no dia vinte e quatro 

de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Por solicitação do Sr. Bruno Costa, representante do Executivo da Junta de Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão, foi agendada uma reunião na Câmara Municipal para o dia vinte e 

cinco de setembro de dois mil e dezanove, com o objetivo de se encontrar uma solução para a 

situação reportada. Estranhamente, o representante da Junta de Freguesia que requereu o 

agendamento da reunião não compareceu na mesma. -------------------------------------------------------

----Revelou que o incumprimento dos termos estabelecidos no protocolo firmado entre a Câmara 

Municipal de Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, custou 

aos cofres municipais cerca de cento e cinquenta mil euros (150.000€) nos últimos anos, em 

termos de consumos de energia elétrica, através de um contador que, com o conhecimento do 

Presidente da Junta de Freguesia, alegadamente era utilizado para fins pessoais (aspiração e 

lavagem de automóveis e embarcações, entre outros). ------------------------------------------------------

----Respondendo diretamente à questão colocada pelo munícipe, declarou ter sido a Câmara 

Municipal a efetivamente proceder ao corte da energia elétrica, depois das várias diligências atrás 

descritas, por entender que não poderia continuar a assumir a responsabilidade pelo pagamento de 
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faturas de energia que depauperavam o erário público de fundos necessários para outras áreas da 

competência direta do Município. -----------------------------------------------------------------------------

----Acrescentou que o estrito e cabal cumprimento das cláusulas constantes dos protocolos 

firmados com as diferentes associações locais é a forma mais simples de garantir a desejável 

equidade e justiça de tratamento que todas estas reivindicam e merecem. Mais aditou que o 

procedimento adotado em relação ao Bar de Bitetos não tem subjacente qualquer espécie de 

animosidade para com o concessionário ou a Junta de Freguesia, uma vez que tal procedimento até 

já terá sido replicado noutras situações em que a Câmara Municipal estaria a suportar 

indevidamente custos não contemplados nos respetivos protocolos firmados com associações 

locais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Presidente da Mesa, no uso da palavra, e reportando-se aos assuntos explanados na 

intervenção do munícipe Licínio Soares, declarou que o cidadão, embora tenha o direito de se 

pronunciar publicamente em relação àquilo que considera ser uma grave violação dos princípios 

democráticos fundamentais, deverá porventura procurar assessorar-se juridicamente com um 

especialista em direito administrativo, para saber quais os passos a dar para melhor defender os 

seus argumentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Domingos Neves, Presidente da Junta de Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão (PPD/PSD), falando sobre a questão referente ao Bar de Bitetos, 

começou por clarificar não ter afirmado, em sede de Assembleia de Freguesia, que a 

responsabilidade pela gestão do bar seria inteiramente da Câmara Municipal, tendo simplesmente 

referido que a responsabilidade pelo corte de energia elétrica deveria ser partilhado pela Câmara 

Municipal e pela Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. ---------------------------------

----Esclareceu também que em momento algum a Junta de Freguesia contestou junto da Câmara 

Municipal o clausulado do referido protocolo. No entanto, a responsabilidade pelos encargos com 
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a faturação de água e eletricidade, originalmente da Junta de Freguesia, foi transferida para o 

concessionário do bar, por via do protocolo celebrado com a Junta de Freguesia. ----------------------

----Acrescentou que embora a Junta de Freguesia se tenha disponibilizado desde o primeiro 

momento para legalizar a situação referente aos consumos de energia elétrica, conforme explanado 

em reunião ocorrida com representantes da Câmara Municipal, entre estes o Vice-presidente da 

Câmara, também não poderá ser escamoteado o facto de que o bar é efetivamente da propriedade 

da Câmara Municipal, pelo que necessariamente terá que ser a autarquia a desencadear o processo 

e a diligenciar os documentos indispensáveis à regularização do processo junto da EDP. ------------

----Lamentou que o Vice-presidente da Câmara não tenha feito referência à solicitação da Junta de 

Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão à Câmara Municipal, no sentido de dilatar o prazo 

estabelecido para a legalização da situação por trinta dias, de acordo com a estimativa apresentada 

pelo empreiteiro responsável, na sequência de comunicação da EDP de que seria necessário 

enquadrar a ligação pretendida num projeto mais amplo. --------------------------------------------------

----O Presidente da Mesa, entendendo que a intervenção do deputado municipal e Presidente da 

Junta de Alpendorada, Várzea e Torrão não tem enquadramento regimental no presente ponto da 

ordem de trabalhos, e tendo em consideração a intromissão de elementos externos à Assembleia, 

propôs a interrupção dos trabalhos por um período de cinco minutos. -----------------------------------

----Retomados os trabalhos, o Presidente da Mesa, por solicitação da Presidente da Câmara 

Municipal, concedeu a palavra ao Vice-presidente da Câmara, para esclarecimento final das 

questões suscitadas pelo munícipe. ----------------------------------------------------------------------------

----O Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, rematando esta questão, declarou que o corte no 

fornecimento de energia elétrica não é da responsabilidade da Câmara Municipal, que 

indevidamente suportou os custos de faturação durante vários anos, mas sim da Junta de Freguesia 
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de Alpendorada, Várzea e Torrão, à luz do protocolo firmado entre as instituições. -------------------

----PONTO TRÊS – Período da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------- 

----PONTO TRÊS, PONTO UM – Apreciação da informação escrita da Presidente da 

Câmara Municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do Município. -----------

----A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da palavra, 

passou a apresentar este ponto, realçando alguns dos aspetos mais relevantes da informação escrita 

apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Começou por estender o convite a todos os presentes para o Passeio da Memória da Associação 

Alzheimer, que decorrerá no dia vinte e oito de setembro em Sobretâmega. ----------------------------

----Fazendo uma resenha acerca do início de mais um ano letivo, informou que o concelho conta 

com sete mil, duzentos e quarenta e dois alunos inscritos nos vários agrupamentos escolares e 

escolas profissionais. --------------------------------------------------------------------------------------------

----Quanto ao Plano de Transportes Escolares, aprovado no Conselho Municipal de Educação no 

dia oito de maio e em Reunião de Câmara no dia vinte e sete do mesmo mês, representa um 

investimento global da Câmara Municipal na ordem de um milhão e dezoito mil euros 

(1.018.000€), abrangendo mais de dois mil, oitocentos e cinquenta alunos, com dois circuitos 

especiais – um deles para suprir as lacunas decorrentes do encerramento de estabelecimentos 

escolares no âmbito da reorganização da rede escolar, designadamente nas Freguesias de 

Avessadas e Rosém, Bem Viver, Paredes de Viadores e Manhuncelos, Vila Boa do Bispo, Vila 

Boa de Quires e Maureles e Soalhães, e outro para transporte de alunos portadores de deficiência 

que frequentam respostas sociais fora do concelho. ---------------------------------------------------------

----Ao nível das refeições escolares, foram lançados os procedimentos concursais com vista à 

contratação do fornecimento e confeção de refeições na Escola EB1 do Marco e EB1 e JI da 

Barroca (Freguesia do Marco), com um valor previsto de cerca de cento e vinte mil euros 
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(120.000€). Deu nota de que na EB1 do Marco as cerca de trezentas refeições diárias serão 

confecionadas na renovada e totalmente equipada cozinha, num investimento efetuado na ordem 

dos quinze mil euros (15.000€), indo ao encontro de uma ambição antiga da comunidade educativa 

local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Em relação às Atividades de Animação e de Apoio à Família no ensino pré-escolar, foram 

assinados os respetivos contratos interadministrativos com as Juntas de Freguesia e com a IPSS 

“Alegria de Crescer”, no valor de onze mil e quatrocentos euros (11.400€), para o Jardim de 

Infância da Barroca (Freguesia do Marco). -------------------------------------------------------------------

----Já no que diz respeito às Atividades de Enriquecimento Curricular, a Câmara Municipal 

procedeu à contratação de vinte e quatro professores de educação física. Foi igualmente 

contratualizado com uma empresa o ensino do inglês nos quatro agrupamentos escolares, com um 

investimento estimado em quarenta e oito mil euros (48.000€), e foram renovados os acordos de 

colaboração com a Artâmega para a dinamização de outras expressões nos vários agrupamentos. 

Congratulou-se com o facto de ter sido possível garantir integralmente o programa de 

generalização das Atividades de Enriquecimento Curricular desde o primeiro dia de atividades 

letivas no Marco de Canaveses. --------------------------------------------------------------------------------

----Estão em curso as obras de requalificação da Escola EB1 da Barroca, empreitada com um 

prazo de execução de setenta e cinco dias e um valor de adjudicação de cento e oitenta e nove mil 

e quatrocentos euros (189.400€), para substituição da cobertura de amianto e outras beneficiações 

necessárias. Foi articulada com o Agrupamento de Escolas e com a Associação de Pais, perante o 

decurso das obras, designadamente no primeiro período letivo, a distribuição das turmas pelos 

Jardins de Infância da Barroca e Ramalhães e pela EB1 do Marco. --------------------------------------

----Também estão a decorrer as obras na Escola EB1 de Sobretâmega, com um valor estimado de 

cento e trinta e um mil e novecentos euros (131.900€) – que também inclui a substituição da 
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cobertura em amianto – com as turmas a serem distribuídas, neste primeiro período letivo, pelo 

Jardim de Infância de Sobretâmega e por instalações da Junta de Freguesia de Sobretâmega. -------

----Relativamente à Escola EB1 da Esperança, embora tivesse sido lançado um procedimento 

concursal, com um valor de cento e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e um euros (167.381€), 

para um prazo de execução de cento e vinte dias, não foi possível avançar com a obra neste 

primeiro período letivo, por vicissitudes do próprio concurso, que permaneceu deserto. A 

perspetiva é que possa ser lançado novo concurso para intervenção durante o terceiro período 

letivo. Acrescentou que o projeto de requalificação da EB1 da Esperança incorpora conceitos de 

economia circular, tendo sido considerado pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 

como um projeto-piloto. -----------------------------------------------------------------------------------------

----Além das empreitadas referidas, foram também efetuadas intervenções pontuais nas coberturas 

dos Jardins de Infância de Murteirados, Eirô e Ramalhães. ------------------------------------------------

----Passando a abordar a estratégia municipal de combate ao insucesso escolar, denominada de 

“#sucessoescolar”, declarou que a Câmara Municipal irá consolidar neste ano letivo o Programa 

Dicas, para sinalização, avaliação, encaminhamento e acompanhamento dos alunos de quatro anos 

que frequentam o ensino pré-escolar, nos domínios da terapia da fala, psicologia e serviço social. 

Vai também ser feita a monitorização da utilização dos kits para atividades experimentais em 

ciências e música, e da utilização das salas do futuro, nas escolas secundárias do concelho. Além 

disso, vão ser incorporadas novas atividades no âmbito da “Conversa de Pais”. -----------------------

----Neste período, foram também encetadas as diligências necessárias, tendentes ao planeamento 

das novas atividades previstas para iniciar neste ano letivo, nomeadamente a promoção da 

canoagem, o associativismo estudantil, a introdução ao cinema de animação, introdução à 

programação e robótica, e as Jornadas Municipais da Educação, medidas que integram o programa 

“#sucessoescolar”. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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----Seguidamente, deu nota de que no dia dois de agosto foi inaugurado o Espaço do Cidadão de 

Penha Longa, Paços de Gaiolo e Constance, com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da 

Modernização Administrativa e da Secretária de Estado da Saúde. Com esta inauguração, o 

concelho passa a contar com oito Espaços do Cidadão, que disponibilizam mais de duzentos 

serviços de proximidade à população, tendo-se registado neste ano um aumento de cinquenta e três 

vírgula sessenta e dois por cento (53,62%) no número de atendimentos. --------------------------------

----No âmbito do projeto de remodelação do Museu Municipal Cármen Miranda, estão a ser 

efetuados trabalhos de inventariação, conservação e restauro de parte do espólio, num 

investimento de cerca de cinco mil euros (5.000€) na valorização do património do museu, que 

abrange a conservação de cinco quadros do pintor António Carneiro, um desenho de Stuart 

Carvalhais, uma pintura de Cesariny, uma pintura de César Abbott e o porta-estandarte da Vila de 

Marco de Canaveses. Revelou ter sido restaurado o Busto da República, exposto no átrio dos 

Paços do Concelho, e creditada a tela “September Afternoon”, da artista Paula Rego, cedida para 

exposição temporária à Casa das Histórias de Paula Rego, de acordo com o protocolo estabelecido. 

----A nível desportivo, falou sobre a Taça Ibérica de Jet-Ski e sobre o Rally “Terras d’ 

Aboboreira”, que decorreram nos meses de verão e que trouxeram um grande número de pessoas 

ao Marco de Canaveses, promovendo desta forma o território. --------------------------------------------

----Informou que entre os dias vinte e nove de abril e dez de setembro de dois mil e dezanove 

foram registadas cerca de quatrocentas ocorrências relacionadas com a deteção e eliminação de 

ninhos de vespa velutina, com prazos de intervenção que em média se fixam nas trinta e duas 

horas desde o momento em que é dado o alerta. Comparativamente ao período homólogo do ano 

de dois mil e dezoito, foram registadas mais cento e oito ocorrências e assinalados mais cinquenta 

e cinco ninhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----Ainda na vertente ambiental, deu nota da colocação de ecopontas e papa-chiclets em pontos 
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estratégicos da malha urbana da cidade. Decorridos sessenta dias desde a sua instalação, foi 

possível recolher mais de mil e quinhentas pontas de cigarro e mais de mil pastilhas elásticas. ------

----Os colaboradores do setor do ambiente, no âmbito da manutenção de espaços verdes, efetuaram 

intervenções no Parque Fluvial do Tâmega (instalação de iluminação pública) e no Parque de 

Lazer de Alpendorada (sistema de rega). ---------------------------------------------------------------------

----Referiu que durante o período de verão foram também intervencionadas várias rotundas no 

perímetro da cidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----No respeitante à poda das árvores, foram realizadas podas de segurança em quarenta e oito 

árvores, além de podas de arejamento, podas de manutenção e limpeza de cavidades, serviços 

contratados a uma empresa externa especializada, com um custo de sete mil, quatrocentos e vinte 

euros (7.420€). ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----O período de interrupção letiva de verão foi também aproveitado para a realização de 

intervenções de manutenção nos diferentes parques infantis, estando prevista a colocação de cinco 

novos parques a curto prazo. -----------------------------------------------------------------------------------

----A Câmara Municipal também irá investir cerca de dez mil e oitocentos euros (10.800€) num 

procedimento de desratização, desbaratização e desinfestação nos edifícios públicos do concelho, 

para controlo e redução de focos de contaminação. ---------------------------------------------------------

----Aparte da informação escrita, aproveitou para informar que foi nesta mesma data validada a 

candidatura do Município de Marco de Canaveses para aquisição de duas viaturas elétricas – uma 

destas para afetação aos serviços municipais, e outra para afetação aos serviços de apoio logístico 

às unidades funcionais do Centro de Saúde do Marco de Canaveses. O investimento na aquisição 

de cada uma destas viaturas, mediante um sistema de locação operacional e financeira por um 

período de quarenta e oito meses, rondará os trinta mil euros (30.000€), com a candidatura ao 

Fundo Ambiental a prever um cofinanciamento de cinquenta por cento (50%) neste valor, bem 
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como no valor despendido na aquisição e instalação de igual número de postos de carregamento. --

----Na conclusão da sua intervenção, declarou que a oportunidade consubstanciada na candidatura 

atrás mencionada permite dar cumprimento a mais um compromisso do programa eleitoral do 

Partido Socialista assumido perante os Marcoenses. --------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal José Fernando de Barros Barbosa, Presidente da Junta 

de Freguesia de Tabuado (PS), congratulou o Executivo Camarário pela quantidade de obras de 

proximidade que tem vindo a desenvolver ao longo de todas as freguesias do concelho, espelhadas 

na informação escrita previamente distribuída, agradecendo particularmente aquelas que foram 

concretizadas na sua Freguesia de Tabuado. -----------------------------------------------------------------

----Antes de concluir, perguntou se já existe uma previsão para a execução de uma obra muito 

aguardada em Tabuado, relativa à rede de saneamento na Rua Gonçalo de Barros. --------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Manuel Fernando da Costa Vieira (PS), começando 

por comentar a situação relativa ao Bar de Bitetos, ressalvou que o concessionário, ao beneficiar 

de eletricidade gratuita num valor que ascende a cento e cinquenta mil euros (150.000€), acabou 

por ser favorecido com uma verba equivalente a trinta e cinco anos de arrendamento do espaço, 

tendo em consideração a renda atualmente cobrada. --------------------------------------------------------

----Em seguida, afirmou que os Alpendoradenses, e em especial aqueles que gostam de desporto, 

se questionam acerca dos motivos pelos quais as obras de requalificação do arruamento junto ao 

Estádio Municipal e de conclusão da sua fachada continuam paradas. A este propósito, lembrou 

que aquando da construção de uma grande superfície comercial no local, o anterior Executivo 

cedeu ao grupo económico SONAE uma parcela de terreno com mil e trezentos metros quadrados, 

com a contrapartida de este executar o referido arruamento, compromisso que até ao momento 

ainda não foi honrado. -------------------------------------------------------------------------------------------

----Por fim, deixou um apelo no sentido de que possa ser ponderada a possibilidade de instalação 
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de um relvado sintético para usufruto da Associação Desportiva de Várzea do Douro, campeã da 

Liga Marcoense de Futebol Amador, disputando também os campeonatos distritais da Associação 

de Futebol do Porto, e com muitos jovens atletas inscritos. ------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Domingos Neves, Presidente da Junta de Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão (PPD/PSD), retomando o assunto referente ao Bar de Bitetos, 

reiterou que em momento algum a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão teve 

intenção de se descartar das suas responsabilidades perante a Câmara Municipal, constantes do 

protocolo firmado em dois mil e dezasseis. Assim, o que foi esclarecido na Assembleia de 

Freguesia é que a Junta de Freguesia nunca assumiu, nem irá assumir, os encargos respeitantes à 

fatura da energia elétrica, não por estes serem da responsabilidade da Câmara Municipal, mas por 

força do acordo celebrado com o concessionário, segundo o qual estas responsabilidades eram 

delegadas neste. No entanto, o concessionário não conseguiu legalizar a situação no prazo 

estipulado pelas razões evocadas anteriormente, uma vez que sendo o bar propriedade da Câmara 

Municipal, teria que ser a autarquia a disponibilizar toda a documentação e a encetar o processo. 

Sendo um processo algo moroso, e de acordo com as indicações do empreiteiro, a Junta de 

Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão solicitou à Câmara Municipal o alargamento do prazo 

concedido, obtendo como resposta a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica. 

Manifestando-se particularmente incomodado com esta postura, declarou que a mesma não vai ao 

encontro do compromisso reiterado pelos vários Partidos políticos que concorreram às últimas 

eleições autárquicas, de colocar em primeiro lugar os interesses dos cidadãos e de apoiar a 

atividade das empresas instaladas, em especial nas atividades ligadas à área do turismo. -------------

----Sobre a reunião realizada na Câmara Municipal, clarificou que o Sr. Bruno Costa solicitou esta 

reunião em nome da Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, tendo tido o cuidado de 

comunicar atempadamente a sua indisponibilidade para estar presente na data e hora agendadas – 
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sendo certo que a sua presença não seria imprescindível, uma vez que esta reunião tinha por 

objetivo a apresentação de argumentos por parte do empreiteiro responsável. --------------------------

----Argumentando ser um mau princípio questionar sistematicamente as deliberações tomadas por 

aqueles que anteriormente exerceram determinadas funções públicas, passou a fazer referência a 

um contrato assinado à época pelo Presidente da Junta de Freguesia de Várzea do Douro, José de 

Jesus Oliveira, e assumido integralmente pelo atual Executivo da Junta de Freguesia, que no seu 

conteúdo expressa ser da responsabilidade da Junta de Freguesia o abastecimento – e não o 

pagamento – de água e eletricidade. ---------------------------------------------------------------------------

----Por outro lado, sendo o terreno onde está instalado o bar da propriedade da Junta de Freguesia 

de Alpendorada, Várzea e Torrão, está já manifestou a sua total disponibilidade para que este 

venha a ser cedido ao domínio municipal, à semelhança do que já aconteceu do terreno onde foi 

implantado o Pavilhão Municipal de Várzea do Douro. ----------------------------------------------------

----Finalizando este tema, declarou que a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão 

sempre encarou este processo com toda a boa fé e sempre estará determinada em assumir e 

cumprir com todas as suas responsabilidades perante a comunidade, desejando contar com a 

colaboração institucional da Câmara Municipal de Marco de Canaveses nesse desiderato. -----------

----O Membro da Assembleia Municipal António Costa Pinto, Presidente da Junta de Freguesia 

de Sande e S. Lourenço do Douro (PPD/PSD), começou a sua intervenção, nesta data em que se 

celebra o Dia Mundial do Turismo, convidando todos os presentes a participar da desfolhada que a 

Junta de Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro irá promover no dia dezanove de outubro, 

junto à sua sede, fazendo jus às tradições da freguesia. -----------------------------------------------------

----Em seguida, fez referência à aparente discrepância na faturação de água e saneamento entre a 

atual sede da Junta de Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro e a antiga sede da Junta de 

Freguesia de S. Lourenço do Douro. Porém, alertado para o facto de que este assunto não se 
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enquadra na apreciação da informação escrita, escusou-se a se alongar sobre o mesmo. --------------

----Mudando de assunto, congratulou o Executivo Camarário pelo início das intervenções no 

Parque de Montedeiras, aproveitando para questionar quais as beneficiações previstas na segunda 

fase do projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----Sugeriu à Câmara Municipal que a Rua Dr. Miranda da Rocha, artéria principal de 

Montedeiras, passe a um limite privado para que se possa introduzir um desvio por uma parcela de 

terreno lateral, à semelhança do que usualmente acontecia nos festivais da juventude, sendo esta 

uma forma de os veículos evitarem as lombas existentes na via principal. ------------------------------

----Alertando para o facto de a Escola EB1 do Casal, em S. Lourenço do Douro, ter ainda 

cobertura em amianto, perguntou qual o ponto de situação da candidatura a fundos comunitários 

que pressupunha a eliminação destas coberturas, e qual a previsão da Câmara Municipal em 

relação à substituição da cobertura neste estabelecimento escolar específico. --------------------------

----Indagou também acerca do ponto de situação da adaptação do antigo Jardim de Infância de 

Bouça da Carreira para habitação social. ---------------------------------------------------------------------

----Terminou a sua intervenção, não sem antes fazer uma breve referência à intervenção do 

munícipe Licínio Soares, declarando que no exercício das funções de Presidente da Junta de 

Freguesia, sempre procurou defender intransigentemente os superiores interesses dos cidadãos de 

Sande e S. Lourenço do Douro, pelo que responderá em local próprio às considerações de índole 

política. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Américo Moreira (PPD/PSD) introduziu a sua 

intervenção saudando a iniciativa da Assembleia na utilização de copos recicláveis, medida 

ecológica e não “ecoportunista”, como algumas que se têm tornado recorrentes nos últimos dias a 

nível nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----Em seguida, fez referência a temas de âmbito nacional, relacionados com o Governo 
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atualmente liderado pelo Partido Socialista, sendo, porém, alertado para o facto de que estes 

assuntos não têm enquadramento no presente ponto da ordem de trabalhos. ----------------------------

----Tendo em consideração a intenção de isentar os cidadãos Marcoenses das taxas de ramal e de 

ligação à rede pública de abastecimento de água e saneamento, perguntou se estará a ser ponderada 

alguma medida para de alguma forma ressarcir os cidadãos que já efetuaram o avultado pagamento 

destas taxas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Solicitou dados concretos sobre as despesas com as Festas do Marco, e em especial com o 

espetáculo de fogo-de-artifício. --------------------------------------------------------------------------------

----Indicou que a informação escrita não faz referência à realização das Semanas Culturais em Vila 

Boa de Quires e em Vila Boa do Bispo, ambas com enorme adesão e sucesso. Como membro 

integrante da Vilartes, de Vila Boa de Quires, lamentou a total falta de apoio por parte da Câmara 

Municipal e a ausência da Presidente da Câmara neste evento, apesar do convite formal que lhe foi 

endereçado, pelo que questionou quais as razões para esta renitência em se associar aos jovens 

Vilabonenses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Maria José Cerqueira, Presidente da Junta de Freguesia 

de Várzea, Aliviada e Folhada (PPD/PSD), começou por ressalvar ter ficado sem resposta, por 

parte do Vice-presidente da Câmara, a questão por si colocada no período de antes da ordem do 

dia, referente à perspetiva de inclusão da obra da Ponte de Várzea no Orçamento Municipal para 

dois mil e vinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----Fazendo um balanço destes dois anos de mandato, partilhou com os ouvintes o facto de a 

maioria dos pedidos da Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada à Câmara Municipal, 

para utilização de mão de obra e maquinaria, não ter sido atendida, mediante justificações – 

relacionadas com a escassez de recursos humanos – que aparentemente não serão válidas para 

todas as freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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----Alertada igualmente para o facto de que estas considerações não têm enquadramento no 

presente ponto da ordem de trabalhos, externou o seu lamento por não ter oportunidade de ver a 

sua freguesia com maior expressão naquilo que é a informação escrita referente à atividade 

municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Celso Santana, Presidente da Junta de Freguesia do 

Marco (PS), começou por se congratular pelo enorme sucesso de mais uma edição das Festas do 

Marco, que trouxeram ao concelho milhares de pessoas que puderam comprovar a aposta 

vencedora do Executivo neste novo modelo de festividades, com atividades distintas e 

direcionadas para diferentes públicos, dentre as quais destacou a Feira do Gado, as animações 

artísticas no Jardim Municipal, a Mostra de Produtos Tradicionais e de Produtos Locais (em 

parceria com a Associação Empresarial do Marco), a Rota dos Vinhos e a Feira de Artesanato. ----

----Louvou de igual modo a iniciativa “Noite Verde”, com o Desfile de Moda do Marco, o Festival 

do Anho Assado e a Feira das Coletividades, e animação cultural em dez pontos do centro da 

cidade, com uma dinâmica sem precedentes no concelho, sublinhando-se a salutar articulação com 

o comércio tradicional, a qual poderá ser ainda mais aprofundada em futuras edições. Nesta 

iniciativa foi também integrada a comemoração do Dia da Freguesia do Marco. -----------------------

----Em seguida, passou a enumerar algumas das obras mais relevantes realizadas ultimamente na 

Freguesia do Marco, entre as quais a requalificação da Escola EB1 da Barroca, com um 

investimento que ultrapassou os cento e oitenta mil euros (180.000€), com recurso exclusivo a 

fundos do Município, e que contemplou a substituição da cobertura de amianto – não deixando de 

chamar a atenção para a necessidade de encetar procedimento similar em outros estabelecimentos 

escolares e edifícios públicos na freguesia – a renovação da cozinha da Escola EB1 do Marco, 

dotada de todos os equipamentos indispensáveis à confeção das refeições escolares, e a 

beneficiação do Jardim de Infância dos Murteirados, investimentos na área da educação que têm 
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sido amplamente reconhecidos pela comunidade escolar, os quais agradeceu, não só em nome da 

Junta de Freguesia do Marco, como também em nome de todos os pais e alunos. ----------------------

----Relativamente às obras do PARU, referenciou positivamente o desenvolvimento da intervenção 

na Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, endereçando uma especial palavra de apreciação pela 

compreensão dos cidadãos mais afetados no decurso desta empreitada, não deixando de salientar o 

esforço e empenho da Câmara Municipal na implementação de medidas minimizadoras dos 

constrangimentos causados. ------------------------------------------------------------------------------------

----Congratulou-se com o número de obras de proximidade que já foram efetuadas na Freguesia do 

Marco em apenas dois anos de mandato, dando especial destaque à obra na zona de Barreiros, para 

melhorar a acessibilidade a habitações e empresas, contribuindo desta forma para o robustecimento 

da economia local e consequente criação de novos postos de trabalho, além de promover a atração 

de novos investidores. -------------------------------------------------------------------------------------------

----Salientou ainda as intervenções realizadas na Rua José Maria Sousa Guedes, na Travessa dos 

Arcos e na Rua de Esmoriz, promovendo uma ligação direta ao centro da freguesia a um lugar que 

há anos se encontrava praticamente isolado. -----------------------------------------------------------------

----Por fim, destacou a realização, até ao momento, de três Eco-Eventos na Freguesia do Marco, a 

saber, o Mercado Medieval de S. Nicolau, a Noite Verde e comemoração do Dia da Freguesia do 

Marco, e as Festas em honra de S. Miguel de Rio de Galinhas, ainda em curso, pelo que deixou um 

convite a todos os presentes para poderem participar destas festividades. -------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Luís Carlos Soares Vieira (PS), no uso da palavra, 

iniciou a sua intervenção fazendo uma referência à aprovação em sede do Conselho Municipal da 

Juventude, no passado dia catorze de setembro, de uma proposta subscrita pelos representantes da 

Juventude Socialista de Marco de Canaveses, que visa revitalizar o Festival de Montedeiras. -------

----Tendo este acontecimento como pano de fundo, declarou que nos últimos dois anos, o 
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Município de Marco de Canaveses tem vindo a enriquecer visivelmente a sua oferta cultural, facto 

reconhecido não só pelos Marcoenses, mas também por aqueles que visitam o concelho, sendo 

categórico que o Marco de Canaveses abarca hoje uma diversidade de oferta cultural que se 

estende a várias artes, gostos, tendências e públicos. -------------------------------------------------------

----Contudo, e na sequência da recolha de depoimentos de jovens Marcoenses, conclui-se que 

ainda há espaço para um evento cultural que satisfaça determinados géneros artísticos e musicais, 

sendo sentimento generalizado de que seria importante voltar a dinamizar aquela que já foi uma 

das grandes romarias do concelho, que marcou gerações, e que poderá dar aos jovens Marcoenses 

a ansiada oportunidade para evidenciarem os seus talentos artísticos, na música, na dança e em 

outras formas de manifestação cultural, num evento descentralizado do centro da cidade. -----------

----Ainda a propósito desta temática, vincou o facto de o Marco de Canaveses possuir atualmente 

um Conselho Municipal da Juventude dinâmico, com espaço para apresentação e discussão séria 

de propostas relevantes, tornando-se assim um instrumento verdadeiramente materializador 

daquilo que são as ideias e os projetos da juventude, e não apenas um mero cliché de agenda ou 

espaço para debitar políticas de juventude por parte do órgão executivo, como outrora acontecia no 

Marco de Canaveses. --------------------------------------------------------------------------------------------

----Por fim, e não menos importante, manifestou a sua plena satisfação pessoal por ver os jovens 

Marcoenses a evidenciarem uma maturidade democrática acima da média, como ficou visível na 

aprovação unânime da proposta acima mencionada, demonstrando ser possível criticar 

construtivamente e alcançar consensos, independentemente das ideologias políticas defendidas. 

Manifestou também o seu desejo de que mais propostas relevantes e interessantes venham a ser 

discutidas abertamente no Conselho Municipal da Juventude, indicando que da parte da Juventude 

Socialista haverá sempre total disponibilidade para o diálogo e o debate destas mesmas propostas, 

e para colaborar com todas as entidades locais na sua implementação. ----------------------------------
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----O Membro da Assembleia Municipal Bruno Caetano (PS), começou por salientar uma vez 

mais a abertura formal da Linha do Douro, no troço entre Caíde e o Marco de Canaveses, com a 

primeira viagem oficial a contar com a presença do Primeiro Ministro e do Ministro das 

Infraestruturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----Não deixou de se congratular com a implementação efetiva do Programa PART, para redução 

do custo dos passes, e aproveitou para questionar qual o ponto de situação relativamente à 

perspetivada articulação com o Andante do Porto, sublinhando ser uma medida que muito poderia 

contribuir para o desenvolvimento da economia local por via da promoção da mobilidade interna. -

----Escusando-se a enumerar todos os eventos culturais explanados na informação escrita, fez 

questão de dar o devido destaque às apostas ganhas nos modelos implementados nas Festas do 

Marco e na Noite Verde, com massiva adesão popular e uma importante componente direcionada 

para os mais jovens, não obstante a possibilidade sempre presente de poder melhorar ainda mais 

alguns aspetos logísticos. ---------------------------------------------------------------------------------------

----Louvou a iniciativa da Câmara Municipal na aquisição de viaturas elétricas, não só por dar 

cumprimento a uma intenção expressa no programa eleitoral do Partido Socialista, mas também 

por marcar uma virada de página em termos económicos e ambientais. ---------------------------------

----Concluindo a sua intervenção, propôs a todos os presentes uma reflexão séria e ponderada 

sobre quais os assuntos e temas que efetivamente se enquadram no ponto da ordem de trabalhos 

relativo à apreciação e discussão da informação escrita, sendo esta uma forma de valorizar e 

dignificar o debate político e a democracia, além de facilitar a compreensão de todos os cidadãos 

que acompanham as sessões da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------

----A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, em resposta às 

intervenções dos membros da Assembleia Municipal, e começando pela questão colocada pelo 

deputado Fernando Costa Vieira, acerca da instalação de mais um relvado sintético no território 
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concelhio, revelou que o pelouro do desporto, em articulação com o Gabinete de Desporto da 

Câmara Municipal, tem vindo a trabalhar na elaboração da Carta Desportiva do Município de 

Marco de Canaveses, documento estratégico que irá elencar as prioridades ao nível dos 

equipamentos e outros investimentos necessários na área do desporto, e fundamentar as opções 

que venham a ser tomadas pelo Executivo nesta área. ------------------------------------------------------

----Em relação à intervenção do deputado Domingos Neves, Presidente da Junta de Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão, alegou que esta, no fundo, foi ao encontro das informações 

anteriormente prestadas pelo Vice-presidente, ao elencar as várias diligências tomadas pela 

Câmara Municipal em relação à situação do Bar de Bitetos. -----------------------------------------------

----Discordando do deputado relativamente à pertinência da discussão deste tema em sede de 

Assembleia Municipal, fez notar que desde a data da aprovação do protocolo estabelecido com a 

Câmara Municipal, em dois mil e dezasseis, até ao dia três de setembro de dois mil e dezanove – 

data em que a Junta de Freguesia solicitou à Câmara Municipal os documentos necessários para se 

iniciar o procedimento para a colocação de novo contador – passaram três anos, período mais que 

suficiente para que a situação pudesse ter sido atempadamente ultrapassada. ---------------------------

----Acrescentou que no exercício de funções como Presidente da Câmara Municipal, irá zelar pelo 

cumprimento integral de todos os protocolos firmados entre a autarquia e outras entidades. ---------

----Porém, manifestou-se particularmente estupefacta com o facto de o Presidente da Junta de 

Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão nunca ter denunciado à Câmara Municipal a utilização 

indevida que estaria a ser dada ao contador do Bar de Bitetos, provavelmente despreocupado em 

razão de ser a Câmara Municipal a suportar na totalidade os encargos resultantes. --------------------

----Mais declarou que o Executivo Camarário não está a defraudar de forma alguma os 

compromissos assumidos em campanha eleitoral, no que se refere à aposta nas atividades de 

promoção turística do concelho, área em que a Câmara Municipal tem uma estratégia 
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perfeitamente definida, com a instalação do Conselho Municipal de Turismo e todas as diligências 

necessárias para que sejam implementadas as medidas definidas como prioritárias nesta vertente, 

que certamente também irão abranger a Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. ----------------

----Mais caricata se torna a situação de colocar em causa o investimento que está a ser feito pela 

Câmara Municipal na área do turismo quando o Presidente da Junta de Freguesia de Alpendorada, 

Várzea e Torrão tem colaborado e acompanhado de perto o projeto de requalificação da zona de 

Bitetos, com um investimento superior a um milhão de euros (1.000.000€), razão mais do que 

suficiente para pelo menos reconhecer o esforço que a Câmara Municipal está a fazer para 

potenciar o turismo na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, nomeadamente naquela que é 

a entrada fluvial no Marco de Canaveses, pelo Baixo Concelho. -----------------------------------------

----Em resposta à deputada Maria José Cerqueira, Presidente da Junta de Freguesia de Várzea, 

Aliviada e Folhada, explicou que durante o mês de outubro o Executivo Camarário, enquanto 

órgão democraticamente eleito, irá definir as prioridades de investimento, no âmbito da elaboração 

do Orçamento Municipal para dois mil e vinte, pelo que no seu tempo devido a Presidente de Junta 

terá conhecimento da inclusão, ou não, da Ponte de Várzea no plano de investimentos da Câmara 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Agradeceu as referências efetuadas pelo deputado Celso Santana, Presidente da Junta de 

Freguesia do Marco, à realização de mais uma edição das Festas do Marco e às intervenções que 

estão a ser levadas a cabo no parque escolar. Sendo a área da educação manifestamente prioritária 

para o Executivo, este decidiu avançar para as intervenções programadas, em especial no que diz 

respeito à substituição gradual de coberturas com amianto, mesmo não sendo possível aceder a 

fundos comunitários ou da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, o que consubstancia 

um motivo de grande orgulho para o Executivo Camarário. -----------------------------------------------

----Agradecendo igualmente a intervenção do deputado Luís Carlos Vieira, declarou que a 
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Câmara Municipal continuará a contar com os valiosos contributos e colaboração do Conselho 

Municipal da Juventude, órgão composto por jovens proativos e dinâmicos, democraticamente 

maduros e preocupados com o desenvolvimento do Concelho de Marco de Canaveses, o que se 

saúda, pelo que as suas propostas e projetos serão preponderantes para a implementação de 

políticas de juventude no concelho. ---------------------------------------------------------------------------

----Passando para a intervenção do deputado Costa Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de 

Sande e S. Lourenço do Douro, indicou que a Escola do Casal é efetivamente uma das onze 

escolas do concelho em que foram identificadas coberturas de amianto. Tendo sido definida a 

prioridade de intervenção para o corrente ano, com substituição de coberturas em três 

estabelecimentos escolares, declarou que a breve prazo serão definidas as prioridades de 

intervenção para o ano de dois mil e vinte, em função do número de alunos e a perspetiva de 

evolução futura de cada uma das escolas identificadas. ----------------------------------------------------

----Relativamente à habitação social, informou ter sido apresentada uma candidatura ao Instituto 

de Habitação e Reabilitação Urbana, para colaboração técnica nesta área, tendo os Presidentes das 

Juntas de Freguesia sido convidados a se pronunciarem sobre as instalações que poderiam 

beneficiar desta linha de apoio, naquilo que é a sua eventual adaptação para habitação social. 

Explicou que neste momento estão em curso as tarefas de análise e de sistematização diagnóstica 

que antecedem a projeção de cenários de atuação no domínio da promoção da habitação social, 

devidamente integradas numa política de habitação que se pretende clara, transparente e rigorosa. -

----Sobre a referência à intervenção do munícipe no período de intervenção do público, 

argumentou terem sido denunciadas situações graves que a todos os responsáveis autárquicos 

presentes deverão preocupar. Consequentemente, e discordando da perspetiva do Presidente da 

Mesa da Assembleia, declarou que qualquer um dos cidadãos tem o direito constitucional de 

solicitar a colaboração das entidades responsáveis no apuramento dos factos e na reposição da 
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normalidade democrática, no caso em concreto na Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro. ---

----Respondendo ao deputado Américo Moreira, esclareceu que o regulamento a apresentar, que 

contemplará as tão ansiadas isenções das taxas de ligação à rede pública de abastecimento de água 

e saneamento, assim como qualquer outra Lei, não terá efeitos retroativos. -----------------------------

----Relativamente ao investimento efetuado nas Festas do Marco, revelou terem sido despendidos 

cerca de doze mil euros (12.000€) em duas sessões de fogo-de-artifício, que muito contribuíram 

para o engrandecimento das festividades. --------------------------------------------------------------------

----Quanto ao investimento global nas Festas do Marco, cifrou-se em cerca de duzentos e sessenta 

e cinco mil euros (265.000€), com uma receita gerada a rondar os dezoito mil euros (18.000€). O 

ligeiro aumento verificado face à despesa realizada em dois mil e dezoito ficou a dever-se a um 

incremento nas verbas para iluminação – tendo sido aumentado o perímetro das iluminações 

festivas, por requisição dos comerciantes locais – além da necessidade de contratação de um artista 

para atuar no último dia das Festas do Marco, por impossibilidade de apresentar o tradicional 

concurso “Marco a Cantar – Jovens Talentos da Canção”, que este ano registou um reduzido 

número de inscrições. --------------------------------------------------------------------------------------------

----Clarificou que as Semanas Culturais em Vila Boa de Quires e Vila Boa do Bispo não são 

mencionadas na informação escrita pela simples razão de não serem atividades diretamente 

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

----Classificou de pouco séria e ponderada a argumentação do deputado, segundo a qual coloca em 

causa a relação da Câmara Municipal e da sua Presidente com a juventude da Freguesia de Vila 

Boa de Quires e Maureles ou de qualquer outra freguesia, pelo simples facto de não marcar 

presença em determinado evento. Sobre este facto, e não deixando de assinalar a falta de bom 

senso subjacente à intervenção do deputado Américo Moreira, fez notar que a Presidente de 

Câmara, no exercício das suas funções, tem uma agenda muito preenchida, não lhe sendo possível 
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comparecer a todos os eventos e iniciativas para as quais é formalmente convidada, o que não 

poderá ser usado como justificação para insinuar falta de apoio ou de solidariedade para com estas 

iniciativas ou as entidades que as promovem. ----------------------------------------------------------------

----O Vice-Presidente da Câmara, Mário Bruno Magalhães, em complemento, e começando pela 

intervenção do deputado José Barbosa, Presidente da Junta de Freguesia de Tabuado, informou 

que a obra na rede de água e saneamento na Rua Gonçalo Barros será executada em breve. 

Acrescentou que estando o projeto elaborado, o mesmo só ainda não foi colocado a concurso 

porque o Gabinete de Projetos da Câmara Municipal está a tentar integrar na empreitada a Rua 

Lamosinha e a Rua de Quebradas, na sequência da solicitação de vários munícipes. ------------------

----Respondendo ao deputado Fernando Costa Vieira em relação à fachada do Estádio de 

Alpendorada, explicou que embora a empreitada estivesse adjudicada e em curso quando o atual 

Executivo entrou em funções, rapidamente se percebeu que o empreiteiro não teria capacidade 

para executar a obra, sendo que à data prevista para o término dos trabalhos apenas cerca de dez 

por cento (10%) destes estariam efetivamente concluídos. Para agravar a situação, não existia uma 

base documental sólida entre a Câmara Municipal e o empreiteiro que permitisse alavancar um 

processo de aplicação de multas e afins. Por conseguinte, a Câmara Municipal optou por dispensar 

o empreiteiro e reformular o projeto da fachada do Estádio, que em breve será novamente lançado 

a concurso público. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----Passando para a intervenção do deputado Américo Moreira, manifestou a sua estupefação pelo 

facto de este ter acusado a Câmara Municipal de não ter colaborado com o evento “Vilartes” 

quando é perfeitamente conhecedor de que a organização nunca solicitou qualquer tipo de apoio à 

Câmara Municipal. Assim, lamentou que o deputado tenha optado por denegrir o sucesso do 

evento - no qual esteve presente enquanto Vice-presidente da Camara Municipal - com questões 

políticas, em vez de dar o devido relevo à iniciativa de jovens empenhados e proativos, que muito 
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enobrece o concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----O Presidente da Mesa, no uso da palavra, clarificou que a sua intervenção anterior, em relação 

às questões denunciadas pelo munícipe Licínio Soares, não excluía naturalmente as questões 

públicas relacionadas ao funcionamento dos órgãos autárquicos, e neste caso à Junta de Freguesia 

de Sande e S. Lourenço do Douro, que merecem ser acolhidas e discutidas pelos eleitos em sede 

própria, e que devem ser destrinçadas daquilo que possam ser questões particulares ou pessoais. ---

----PONTO TRÊS, PONTO DOIS – Recomendação à Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses para elaboração do “Regulamento Transmissão Áudio/vídeo em Direto e Online 

das reuniões dos Órgãos do Município do Marco de Canaveses” ------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Mário Luís Monteiro (CDS-PP), no uso da palavra, 

passou a apresentar este ponto, na qualidade de porta-voz da Comissão do Regimento. Explicou 

que para que possa ser elaborado o referido regulamento de transmissão de áudio / vídeo em direto 

e online das reuniões dos órgãos do Município do Marco de Canaveses, a Assembleia Municipal 

deverá deliberar uma autorização para abertura dos respetivos procedimentos, solicitação remetida 

previamente pela Comissão à Mesa da Assembleia. --------------------------------------------------------

----Não havendo inscrições para intervir por parte do plenário, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação o Ponto Três, 

Ponto Dois da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade, com trinta e 

três (33) votos a favor, zero (00) votos contra, e zero (00) abstenções. ---------------------------------- 

----Este ponto foi aprovado em minuta. --------------------------------------------------------------------- 

----PONTO TRÊS, PONTO TRÊS – Eleição de dois membros (efetivos e suplente) a integrar 

na Comissão de Revisão do Regimento da Assembleia Municipal pelo Partido Socialista (PS)   

----O Membro da Assembleia Municipal Bruno Caetano (PS), apresentou uma lista para a 

Comissão de Revisão do Regimento da Assembleia Municipal, em nome do Grupo Municipal do 
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Partido Socialista, da qual constam os seguintes elementos: efetivo – Eduardo Celso Machado de 

Queirós Santana; suplente – Bruno Sérgio Moreira Caetano. ----------------------------------------------

----O Presidente da Mesa Jorge Francisco Vieira, submeteu à votação, por voto secreto, o Ponto 

Três, Ponto Três da ordem de trabalhos, tendo a lista apresentada sido aprovada por maioria, 

com trinta e três (33) votos a favor, zero (00) votos contra, e um (01) voto branco. Lista composta 

por Eduardo Celso Machado de Queirós Santana – membro efetivo, e Bruno Sérgio Moreira 

Caetano – membro suplente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----PONTO TRÊS, PONTO QUATRO – Eleição do representante suplente a integrar o 

Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Tâmega I – 

Baixo Tâmega, de acordo com o artigo 31.º, alínea b), do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de 

fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2013, de 7 de outubro. ----- 

----O Membro da Assembleia Municipal Luís Vales (PPD/PSD), no uso da palavra, apresentou 

uma proposta para eleição de representante suplente a integrar o Conselho da Comunidade do 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Tâmega I – Baixo Tâmega, em nome do Grupo 

Municipal do Partido Social Democrata, com o nome do membro da Assembleia Gil Fernando 

Mendes Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----O Presidente da Mesa, Jorge Francisco Vieira, submeteu à votação, por voto secreto, o Ponto 

Três, Ponto Quatro da ordem de trabalhos, sendo a lista apresentada aprovada por maioria, com 

trinta e um (31) votos a favor, zero (00) votos contra, e três (03) votos em branco. -------------------- 

----PONTO TRÊS, PONTO CINCO – Eleição do representante dos Presidentes de Junta de 

Freguesia, e substituto, para o XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, a realizar nos dias 29 e 30 de novembro de 2019. ---------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Bruno Caetano (PS) apresentou uma lista para a eleição 

do representante, e seu substituto, dos Presidentes de Junta de Freguesia para o XXIV Congresso 
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da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em nome do Grupo Municipal do Partido 

Socialista, da qual constam os seguintes elementos: efetivo – Eduardo Celso Machado de Queirós 

Santana, Presidente da Junta de Freguesia do Marco; suplente – António Adão Silveira Monteiro, 

Presidente da Junta de Freguesia de Soalhães. ---------------------------------------------------------------

----O Presidente da Mesa, Jorge Francisco Vieira, submeteu à votação, por voto secreto, o Ponto 

Três, Ponto Cinco da ordem de trabalhos, sendo a lista apresentada aprovada por unanimidade, 

com trinta e quatro (34) votos a favor, zero (00) votos contra, e zero (00) abstenções. Lista 

composta por Eduardo Celso Machado Queirós Santana – representante efetivo, e António 

Adão Silveira Monteiro – representante suplente. --------------------------------------------------------- 

----PONTO TRÊS, PONTO SEIS – Apreciação e deliberação da proposta da Câmara 

Municipal relativa à transferência de competências no domínio da saúde para o ano de 2019. 

----A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da palavra, 

passou a apresentar este ponto, explicando que por necessidade de acautelar o caso imposto pelo 

n.º 2 do art.º 25.º do Decreto-lei n.º 23/2019, foi deliberada na Reunião de Câmara de vinte de 

março de dois mil e dezanove a emissão de um comunicado à DGAL e ao Ministério da Saúde 

manifestando o parecer desfavorável ao teor do projeto do mapa que identificava os montantes 

financeiros associados ao exercício anual das competências a transferir para o Município no 

domínio da saúde, bem como do mapa dos imóveis afetos aos cuidados primários de saúde, cujas 

competências de gestão e conservação serão transferidas para o Município. Paralelamente, foram 

também solicitados à DGAL e ao Ministério da Saúde diversos esclarecimentos, além de um 

pedido de retificação do teor dos referidos mapas. ----------------------------------------------------------

----No dia dezanove de julho de dois mil e dezanove, foi publicado o despacho conjunto do 

Secretário de Estado do Orçamento, do Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Secretário 

de Estado Adjunto e da Saúde, que identifica por Município os montantes anuais a transferir, 
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relativos aos anos de dois mil e dezanove e dois mil e vinte, bem como a listagem de imóveis 

afetos aos cuidados de saúde primários, cuja competência de gestão, manutenção e conservação é 

transferida para os Municípios, com as alterações que se descrevem: primeiro, foi revisto para dez 

o número de assistentes operacionais – mais nove do que inicialmente previsto – com a 

correspondente implicação na verba a transferir nessa rubrica; segundo, o valor total para 

assegurar os serviços dos apoios logísticos foram revistos em alta, por imputação às despesas 

efetivas verificadas em dois mil e dezoito, com indicação de verba destinada a arranjos exteriores, 

incluindo serviços de jardinagem e de desinfestação nos edifícios cuja gestão é transferida. ---------

----Como garante da monitorização do processo de transferência de competências no domínio da 

saúde, os Municípios têm à sua disposição a operabilidade dos mecanismos contidos no Decreto-

lei n.º 23/2019, de trinta de janeiro, nomeadamente a Comissão Municipal de Acompanhamento e 

Monitorização da Implementação e Desenvolvimento do quadro de competências a transferir, o 

Conselho Municipal de Saúde e o alargamento das competências do Conselho da Comunidade, 

além da possibilidade de posterior revisão, quando fundamentada, dos montantes transferidos. -----

----Assim, no respeito pelo princípio da subsidiariedade e pugnando pela prestação de um melhor 

serviço nas Unidades de Saúde do Concelho do Marco de Canaveses, foi deliberado na Reunião de 

Câmara realizada no dia dez de setembro de dois mil e dezanove aceitar a transferência de 

competências no domínio da saúde para o ano de dois mil e vinte. Na mesma Reunião de Câmara 

foi também aprovada a não aceitação deste quadro de competências para o ano de dois mil e 

dezanove, por questões relacionadas com a necessidade de preparação dos serviços municipais 

para a cabal execução destas competências. ------------------------------------------------------------------

----Sendo o ato de rejeição do exercício de tais competências uma atribuição própria da 

Assembleia Municipal, submete-se à consideração do órgão deliberativo a presente proposta. ------

----O Membro da Assembleia Municipal, Luís Vales (PPD/PSD), sublinhando previamente que o 
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Partido Social Democrata é plenamente favorável ao princípio da transferência de competências 

para os Municípios, entendendo que o fator proximidade é fundamental para uma gestão mais 

eficiente dos serviços, argumentou que o processo de transferência de competências a nível 

nacional começou mal, e tem vindo a desenvolver-se de forma deficitária. Além destes 

considerandos de âmbito geral, será porventura questionável a decisão do Executivo de viabilizar a 

transferência de competências no domínio da saúde para o ano de dois mil e vinte, ao mesmo 

tempo que reconhece que o Governo não satisfez todas as dúvidas colocadas em tempo útil. --------

----Abordando as repercussões que a transferência de competências na área da saúde e da educação 

terão nos serviços municipais, referiu que ao nível dos recursos humanos, a Câmara Municipal 

praticamente irá duplicar um quadro de pessoal que atualmente conta com cerca de trezentos e 

quarenta colaboradores, pelo que questionou se os serviços municipais foram devidamente 

preparados para acolher este enorme acréscimo de trabalho e de recursos, e se os encargos 

financeiros associados foram devidamente contabilizados. ------------------------------------------------

----Também fez notar que na sequência da transferência de competências na área da saúde e 

educação, a responsabilidade pela colocação de funcionários nas escolas e unidades de saúde passa 

a ser da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------

----Por outro lado, declarou que fundamentar a decisão de viabilizar a transferência de 

competências na área da saúde em dois mil e vinte com a expetativa de que o Governo venha a 

melhorar o envelope financeiro e as condições previstas, a apenas quinze dias de eleições 

legislativas, poderá não ser a opção mais sensata, sendo mais prudente aguardar um pouco mais 

antes de o Município se pronunciar favoravelmente em relação à transferência de competências, 

para concluir se o novo Governo manterá o seu empenho nesta questão. --------------------------------

----Como nota final, sugeriu ao Executivo a realização de sessões públicas de esclarecimento junto 

da população, que abranjam os agentes mais diretamente ligados às competências a transferir para 
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a esfera do Município, para que toda a comunidade possa ficar elucidada sobre quais as 

responsabilidades que efetivamente transitam para a Câmara Municipal, a fim de que os cidadãos 

saibam a quem pedir contas quando surgir alguma questão pertinente. ----------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal, Nuno Pinto (PS), ressalvando que o Partido Socialista é 

totalmente favorável ao princípio da descentralização de competências, fez notar que o processo 

não se encontra fechado e que tem provocado posicionamentos diversos dentro dos próprios 

Partidos, ao nível dos Municípios, com opções tomadas que variam de acordo com a realidade 

local e implicações previstas, e não tanto por ideologia política. ------------------------------------------

----Focando a discussão na deliberação sobre a não aceitação de competências para o ano de dois 

mil e dezanove – recordando que a Assembleia Municipal apenas se pronuncia acerca das 

deliberações de não aceitação de competências – sublinhou o facto de as áreas da educação e da 

saúde serem das mais sensíveis e complexas, em termos de gestão de recursos humanos e de 

equipamentos, pelo que deverão merecer profunda reflexão e ponderação. Assim, a antecipação da 

transferência de competências nestas áreas, em relação ao prazo máximo estipulado pela Lei, 

poderá revelar-se uma mais valia para o Município, naquilo que concerne à adaptação dos seus 

serviços a uma nova realidade e à participação proativa neste processo que decorre a nível 

nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Clarificou que a questão de necessariamente se aguardar pela realização das eleições 

legislativas não se coloca, uma vez que qualquer alteração posterior que seja introduzida à letra da 

Lei implicará obrigatoriamente a reversão de todas as decisões anteriormente tomadas, 

nomeadamente pelas autarquias. -------------------------------------------------------------------------------

----Relativamente ao estado de preparação e adequação do Município para a assunção destas 

competências, redarguiu que, naturalmente, não é possível estar inteiramente preparado para algo 

que é totalmente inovador e nunca antes vivenciado. No entanto, reiterou ser mais benéfico para o 
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Município encetar este processo no período em que a aceitação das competências ainda é 

facultativa, do que numa altura em que a mesma se revestirá de caráter obrigatório, em dois mil e 

vinte e um. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Concluindo a sua intervenção, manifestou total confiança na capacidade do Executivo em 

debelar qualquer situação ou obstáculo que venha a surgir na implementação deste processo, 

visando acima de tudo o bem-estar da população em matérias tão sensíveis como a saúde e a 

educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, em resposta às 

intervenções dos membros da Assembleia, clarificou que em termos de recursos humanos, o 

quadro de pessoal da Câmara Municipal será reforçado com dez colaboradores na área da saúde e 

duzentos e oitenta e três na área da educação, o que implicará um trabalho acrescido ao nível da 

gestão. Vincou, porém, que estes colaboradores continuarão a exercer funções nos mesmos locais, 

sob a alçada dos Agrupamentos Escolares, Unidades de Saúde Familiar e Centros de Saúde, pelo 

que não existe a necessidade efetiva de adequar espaços físicos para o seu acolhimento. -------------

----Em relação a esta mesma gestão dos recursos humanos, frisou que o fator proximidade poderá 

revelar-se fundamental na eficiência que se pretende, em especial quando se trata de suprir 

eventuais lacunas ou ausências. --------------------------------------------------------------------------------

----Abordando a título exemplificativo o caso caricato da Escola EB1 de Eirô, explicou que ao 

contrário do que vem sendo transmitido pela comunicação social, a temporária falta de 

colaboradoras neste estabelecimento escolar não é da responsabilidade da Câmara Municipal ou da 

Junta de Freguesia, mas apenas do Agrupamento de Escolas, sendo que no caso, a Junta de 

Freguesia e a Câmara Municipal simplesmente se substituíram ao Agrupamento na resolução do 

problema, suprindo os recursos humanos em falta. ----------------------------------------------------------

----Revelou que já foram realizadas diversas reuniões com os Diretores dos Centros de Saúde e das 
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Unidades de Saúde Familiar, as quais estiveram na base da deliberação de aceitação da 

transferência de competências na área da saúde apenas em dois mil e vinte, de modo a permitir 

neste hiato temporal uma maior articulação entre a Câmara Municipal e as unidades de saúde, 

visando o acolhimento eficiente das competências a transferir – o mesmo sucedendo em relação à 

área da educação, com reuniões realizadas com os Agrupamentos de Escolas e com o Conselho 

Municipal de Educação. -----------------------------------------------------------------------------------------

----Em relação ao teor dos mapas mencionados, indicou que o mesmo foi validado tanto pelos 

Centros de Saúde, como pelos Agrupamentos de Escolas, na pessoa dos respetivos Diretores, os 

quais estarão plenamente cientes do conjunto de responsabilidades e competências que transitarão 

para a esfera do Município, sendo primordial manter um modelo de funcionamento que de certa 

forma se tem revelado eficaz – não havendo registo de estabelecimentos escolares ou unidades de 

saúde encerrados por manifesta ausência de recursos humanos. ------------------------------------------

----Findas as intervenções, o Presidente da Mesa, Jorge Francisco Vieira, submeteu à votação o 

Ponto Três, Ponto Seis da ordem de trabalhos, tendo este sido aprovado por unanimidade, com 

trinta e quatro (34) votos a favor, zero (00) votos contra, e zero (00) abstenções. ---------------------- 

----Este ponto foi aprovado em minuta. ----------------------------------------------------------------------  

----PONTO TRÊS, PONTO SETE – Apreciação e deliberação da proposta da Câmara 

Municipal respeitante à adjudicação para a contratação da prestação de serviços de 

auditoria externa para a certificação legal das contas municipais à entidade “PKF & 

Associados, SROC”. --------------------------------------------------------------------------------------------

----A Presidente da Câmara, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da palavra, passou a 

apresentar este ponto, explicando que a proposta apresentada vem na sequência do termo do 

contrato existente com a empresa de certificação legal de contas, sendo que, por decisão do 

Executivo, foi tomada a opção pela não renovação deste contrato, de modo a ser lançado novo 
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procedimento concursal. ----------------------------------------------------------------------------------------

----Assim, nos termos legais previstos, procedeu-se à contratação deste serviço, através de 

procedimento por consulta prévia, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 16.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos, e de acordo 

com o convite e respetivo caderno de encargos, com um montante máximo de dez mil, setecentos e 

cinquenta euros (10.750€) – valor anual que o Município já suportava no âmbito do anterior 

contrato de prestação de serviços. -----------------------------------------------------------------------------

----A adjudicação, conforme relatório final para a contratação desta prestação de serviços de 

auditoria externa para certificação legal das contas municipais, foi atribuída à entidade PKF & 

Associados, SROC, pelo valor da proposta apresentada, de oito mil, trezentos e quarenta euros 

(8.340€) / ano, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Este contrato vigorará por dois meses, 

podendo ser renovado até ao limite de trinta e seis meses, até um valor global de vinte e cinco mil 

e vinte euros (25.020€), acrescido de IVA. -------------------------------------------------------------------

----Nos termos do n.º 1 do art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de três de setembro, a nomeação da 

entidade suprarreferida enquanto auditor externo responsável pela certificação legal de contas do 

Município deverá ser deliberada pela Assembleia Municipal. ---------------------------------------------

----Não havendo intervenções por parte do plenário, o Presidente da Mesa, Jorge Francisco 

Vieira, submeteu à votação o Ponto Três, Ponto Sete da ordem de trabalhos, tendo este sido 

aprovado por maioria, com trinta e dois (32) votos a favor, zero (00) votos contra, e duas (02) 

abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Este ponto foi aprovado em minuta. ---------------------------------------------------------------------  

----PONTO TRÊS, PONTO OITO – Apreciação e deliberação relativa à desvinculação do 

Município do Marco  de Canaveses da Agência de Desenvolvimento Regional entre o Douro e 

Tâmega – ADREDT, S.A. -------------------------------------------------------------------------------------
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----A Presidente da Câmara, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da palavra, passou a 

apresentar este ponto, começando por informar que o Município de Marco de Canaveses integra a 

Agência de Desenvolvimento Regional entre o Douro e Tâmega (ADREDT) desde mil, 

novecentos e noventa e nove, estando representado nesta sociedade com um total de quarenta e 

quatro mil, seiscentas e setenta e cinco ações, das quais foram apenas realizados doze mil, cento e 

cinco euros (12.105€). -------------------------------------------------------------------------------------------

----Integrando o Município de Marco de Canaveses neste momento a Comunidade Intermunicipal 

do Tâmega e Sousa, criada fundamentalmente para a prossecução de fins públicos ligados à 

promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social e 

ambiental do território abrangido, a articulação dos investimentos municipais de interesse 

intermunicipal, a participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, bem 

como ao planeamento das atuações de entidades públicas de caráter supramunicipal, entendeu o 

Executivo Camarário que existindo alguma redundância de objeto, deixaria de ter sentido prático a 

permanência do Município de Marco de Canaveses na ADREDT. ---------------------------------------

----Acresce o facto não menos importante de a prestação de contas desta sociedade para o ano de 

dois mil e dezassete não ter sido aprovada em Assembleia Geral dentro dos prazos legais, situação 

recorrente em anos anteriores, tendo o Tribunal de Contas notificado o Município de Marco de 

Canaveses, na pessoa da Presidente da Câmara Municipal, por inerência, para ser 

corresponsabilizada pelo incumprimento na aprovação dos documentos de prestação de contas 

desta entidade, não obstante a correspondência trocada entre anteriores Executivos Municipais e a 

ADREDT sobre esta matéria, além de uma anterior manifestação de vontade de desvinculação do 

Município de Marco de Canaveses desta sociedade. --------------------------------------------------------

----Assim, em conformidade com o art.º 61.º da Lei n.º 50/2012, de trinta e um de agosto, na sua 

atual redação, e cumprindo-se para o efeito o previsto nos estatutos da suprarreferida entidade, 
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propõe-se à Assembleia Municipal a amortização das ações que correspondem a oito vírgula 

noventa e três por cento (8,93%) da participação do Município na ADREDT, pelo valor global de 

quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco euros (44.675€); a amortização de parte das 

ações, no valor de doze mil, cento e cinco euros (12.105€), pelo valor realizado, com reembolso ao 

Município, de acordo com o previsto no art.º 246.º do Código das Sociedades Comerciais, dando 

poderes à Câmara Municipal para aprovar as condições de reembolso; e a desvinculação do 

Município de Marco de Canaveses da ADREDT, S.A. -----------------------------------------------------

----Não havendo intervenções sobre este ponto, o Presidente da Mesa, Jorge Francisco Vieira, 

submeteu à votação o Ponto Três, Ponto Oito da ordem de trabalhos, tendo este sido aprovado 

por unanimidade, com trinta e quatro (34) votos a favor, zero (00) votos contra, e zero (00) 

abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Este ponto foi aprovado em minuta. ----------------------------------------------------------------------- 

----PONTO TRÊS, PONTO NOVE – Para conhecimento: Informação sobre os 

compromissos plurianuais face à autorização prévia, no âmbito da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso – LCPA. ----------------------------------------------------------------------------

----A Presidente da Câmara, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da palavra, informou ter 

sido distribuído, para conhecimento e apreciação do órgão deliberativo, o mapa dos compromissos 

plurianuais assumidos desde trinta e um de agosto de dois mil e dezanove, ao abrigo da 

autorização prévia genérica. ------------------------------------------------------------------------------------

----PONTO TRÊS, PONTO DEZ – Para conhecimento: Informação semestral sobre a 

situação económico-financeira do Município de Marco de Canaveses, nos termos da alínea d) 

do n.º 2 do art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ---------------------------------------------

----A Presidente da Câmara, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da palavra, passou a 

apresentar este ponto, em que se dá a conhecer à Assembleia Municipal o relatório de revisão 
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limitada das demonstrações financeiras do Município, relativo ao primeiro semestre de dois mil e 

dezanove, devidamente validado pela sociedade de revisores oficiais de contas, com uma única 

reserva, já sobejamente conhecida pelos membros da Assembleia Municipal, e que se prende com 

o levantamento e registo do cadastro e inventário dos bens do Município, situação herdada pelo 

atual Executivo que paulatinamente está a ser regularizada, graças ao esforço e empenho dos 

serviços municipais ligados à área do património. ----------------------------------------------------------

----A este respeito, e com o intuito de dissipar quaisquer dúvidas sobre o comprometimento da 

Câmara Municipal na mitigação deste problema, informou que desde o início de dois mil e dezoito 

o Município já regularizou ativos patrimoniais do domínio público e privado num valor que 

ultrapassa os cinco milhões e oitocentos mil euros (5.800.000€), ao qual acresce o corrente registo 

de património executado no presente mandato, valores amplamente reconhecidos e louvados pela 

sociedade de revisores oficiais de contas, dada a sua amplitude e alcance em tão reduzido período 

de tempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Apontando alguns exemplos de património que tem vindo a ser registado, falou sobre a EB1 da 

Barroca (Rio de Galinhas), o edifício escolar em Ladário (Constance), o antigo jardim de infância 

e sede da Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo, a antiga sede da Junta de Freguesia de Rio de 

Galinhas (Marco), o Jardim de Infância de Cristóvão, o Centro de Dia e sede da Junta de Freguesia 

de Sande, o Jardim de Infância da Soalheira (Banho e Carvalhosa), o Jardim de Infância de Tenrais 

(Vila Boa do Bispo), o Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Boa do Bispo, a ETAR de Ponte das 

Tábuas, o Jardim de Infância de Murteirados, o Jardim de Infância de Pinheiro, e o terreno rústico 

em Bouça das Gavinhas (Paredes de Viadores e Manhuncelos), entre outros. --------------------------

----Terminada a Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa deu de imediato a palavra à Segunda 

Secretária, Maria Gorete Lopes Pinheiro, para que sejam aprovados em minuta os seguintes 

pontos: três, ponto dois (3.2), três, ponto seis (3.6), três, ponto sete (3.7) e três, ponto oito (3.8) da 
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Ordem de Trabalhos da única reunião da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal. ----------------

----Nada mais havendo a tratar, quando eram uma hora e trinta e cinco minutos do dia vinte e oito 

de setembro de dois mil e dezanove, o Presidente da Mesa, Jorge Francisco Vieira, deu por 

encerrada a sessão, da qual para constar se lavrou a presente ata, que eu, Maria Gorete Lopes 

Pinheiro, na qualidade de Segunda Secretária redigi, não transcrevendo na íntegra as intervenções, 

mas apenas um resumo dos assuntos tratados e das decisões tomadas, uma vez que existe uma 

gravação e também a transcrição na íntegra que ficam arquivadas, e podem ser lida e ouvida por 

qualquer membro que o solicite. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------O Presidente da Mesa-------------------------------------------------- 
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