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----------------------ATA NÚMERO SEIS / DOIS MIL E DEZOITO--------------------------ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO MARCO DE
CANAVESES DE 22 DE SETEMBRO DE 2018 -------------------------------------------------Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas oito
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 do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------PONTO UM – Período de Antes da Ordem do Dia. -----------------------------------------PONTO UM, PONTO UM – Apreciação e votação da ata da Sessão Ordinária do dia
30/06/2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM, PONTO DOIS – Tomada de Posse dos membros do Conselho
Municipal de Segurança, nos termos do art. 9.º da Lei n.º 33/98, de 18/07, alterada e
republicada pela Lei n.º 106/2015, de 25/08. ---------------------------------------------------------PONTO UM, PONTO TRÊS – Tratamento de assuntos gerais de interesse
autárquico, nos termos do art. 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.ºs 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 do Presidente da
Câmara Municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do Município. -------
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----PONTO TRÊS, PONTO DOIS – Informação sobre os compromissos plurianuais
face à autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
(LCPA) – Para conhecimento. --------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO TRÊS – Informação Semestral sobre a situação Económica
– Financeira do Município de Marco de Canaveses, nos termos da alínea d) do n.º 2 do
artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Para conhecimento. --------------------------PONTO TRÊS, PONTO QUATRO – Apreciação e deliberação, sob proposta da
Câmara, para aprovação da Associação dos Concelhos e Municípios do Rio Tâmega –
AMRT – Dissolução. ------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO CINCO – Apreciação e deliberação sobre proposta da
Câmara Municipal para aprovação da Segunda Adenda ao Contrato Interadministrativo
de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a
Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. --------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO SEIS – Apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara
Municipal para aprovação do Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia
de Tabuado. -----------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO SETE – Apreciação e deliberação sobre proposta da
Câmara Municipal para aprovação do Reconhecimento do Interesse para as Populações e
para a Economia Local da Intenção na Requalificação da Rua Direita – Sobretâmega. -------PONTO TRÊS, PONTO OITO – Apreciação e deliberação sobre proposta da
Câmara Municipal para aprovação da Modificação Orçamental do Tipo Revisão nº 2 aos
Documentos Previsionais de 2018. -------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS, PONTO NOVE – Apreciação e deliberação sobre proposta da
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Câmara Municipal para aprovação da 2.ª Alteração (por Extrato) ao Mapa de Pessoal –
2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS, PONTO DEZ – Apreciação e deliberação sobre proposta da
Câmara Municipal para aprovação dos termos de referência da Revisão do Plano Diretor
Municipal de Marco de Canaveses. --------------------------------------------------------------------Pelas nove horas, o Presidente da Assembleia Municipal mandou proceder à
contagem, tendo sido dados 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 Vitor Diogo Pinto, Manuela da Conceição Monteiro
Pinto Ferreira, Mário Luís da Silva Monteiro, Flávia Isabel Pereira da Silva, 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, Abílio Moreira
de Castro, António Adão da Silveira Monteiro, Joaquim Eduardo Mendes da Silva, José
Fernando de Barros Barbosa, Miguel João Teixeira Carneiro, António Maria Fernandes
Esteves (substituto legal do Presidente da Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e
Torrão, Domingos Manuel Soares Dias, de acordo com a alínea c) do n.º 1 e alínea b) do
n.º 2 do Artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro), Manuel Azevedo de Sousa,
Ricardo Manuel da Silva Soares, Nelson Toni Moreira Coelho, Eduardo Celso Machado
de Queirós Santana, Joaquim Miguel Magalhães Queirós, José Leitão do Couto, António
da Costa Pinto, Maria José Pinto Cerqueira e Fernando Joaquim Teixeira Monteiro. -------
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----O plenário contou com a presença do Executivo da Câmara Municipal: Cristina
Lasalete Cardoso Vieira – Presidente, Mário Bruno da Silva Magalhães, Vicepresidente, 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
Senhor Vereador Paulo Ramalheira Teixeira. -----------------------------------------------------Tomaram posse os membros em substituição por ausência inferior a trinta dias,
Manuela da Conceição Monteiro Pinto Ferreira, Manuel Fernando da Costa Vieira
e Flávia Isabel Pereira da Silva. --------------------------------------------------------------------- Iniciando a sessão com trinta e seis (36) 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 30/06/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------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 Manuel Fernando da
Costa Vieira, Flávia Isabel Pereira da Silva, Maria Estela Vieira de Freitas e Nelson
Toni Moreira Coelho. ----------------------------------------------------------------------------------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, sendo a ata da Sessão Ordinária do dia
30/06/2018 aprovada por unanimidade, com trinta e dois (32) votos a favor, zero (00)
voto contra, e zero (00) abstenções. ----------------------------------------------------------------
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----PONTO UM, PONTO DOIS – Tomada de Posse dos membros do Conselho
Municipal de Segurança, nos termos do art.º 9.º da Lei n.º 33/98, de 18/07, alterada e
republicada pela Lei n.º 106/2015, de 25/08. ------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, deu a
palavra ao Primeiro Secretário, Bruno Daniel Sousa Caetano, para fazer a chamada das
pessoas que irão tomar posse perante a Assembleia Municipal. -----------------------------------O Primeiro Secretário, Bruno Daniel Sousa Caetano, passou a ler o termo de posse
do Conselho Municipal de Segurança do Marco de Canaveses, que abaixo se transcreve: ----Auto de Posse do Conselho Municipal de Segurança – “Aos vinte e dois dias do mês
de setembro de dois mil e dezoito, nesta cidade de Marco de Canaveses e no edifício dos
Paços do Concelho, perante o Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Jorge Francisco
Vieira, compareceram os seguintes cidadãos, de acordo com o estipulado no Artigo 5.º
da Lei n.º 33/98, de 18 de julho, e republicada em anexo na Lei n.º 106/2015, de 25 de
agosto, para tomarem posse perante a Assembleia Municipal como membros do Conselho
Municipal de Segurança do Marco de Canaveses, nos termos do artigo 9.º da Lei
supracitada, para o mandato 2017 a 2021. A Coordenadora da Unidade de Saúde Pública
e Delegada de Saúde Coordenadora da USP do ACES BT, Dra. Ana Júlia Gouveia
Vieira de Sousa.” -----------------------------------------------------------------------------------------Não tomou posse a Presidente da Direção da Cruz Vermelha – Delegação do Marco
de Canaveses, Dra. Palmira Maria Pinto Monteiro Rafael. O Primeiro Secretário
informou que será convocada para tomar posse na próxima Sessão da Assembleia
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------Concluída a tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de Segurança do
Marco de Canaveses, o Presidente da Assembleia Municipal passou de imediato ao ponto
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seguinte da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------PONTO UM, PONTO TRÊS – 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. -------------------------------------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 Maria Gorete Lopes Pinheiro (PS) apresentou
o seguinte voto de pesar: --------------------------------------------------------------------------------Voto de Pesar – “Foi com grande consternação que recebemos a notícia do
falecimento, no passado dia 03/07/2018, do Sr. José Maria Pereira Teixeira, vítima de
doença oncológica prolongada. ------------------------------------------------------------------------O Sr. Teixeira, como vulgarmente era conhecido e tratado, exercia funções nos
quadros de pessoal da Autarquia de Marco de Canaveses há mais de trinta e oito anos,
tendo estado, nas últimas décadas, afeto ao desempenho de funções de apoio à
Assembleia Municipal – órgão que defendia e conhecia quase como ninguém e onde foi
agraciado com um voto de louvor em setembro de 2017. ------------------------------------------Homem autêntico e frontal, foi um profissional exemplar na forma como se dedicou e
entregou à causa pública e ao concelho, ao seu “Marco”. ----------------------------------------Com o seu vasto conhecimento de processos e procedimentos, contribuiu para o bom
funcionamento do trabalho autárquico, nomeadamente desta Assembleia, zelando com
seriedade, correção, isenção e dignidade, para que todos quantos necessitavam dos seus
serviços, desempenhassem, também eles, as suas funções com todo o rigor e
profissionalismo. -----------------------------------------------------------------------------------------Os Paços do Concelho, com particular destaque para os espaços afetos ao
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funcionamento da Assembleia Municipal, eram mais que o seu local de trabalho;
constituíam, de facto, a sua segunda casa – motivo, por isso, do muito cuidado,
dedicação, empenho e carinho que lhe foi devotando ao longo da sua carreira
profissional. -----------------------------------------------------------------------------------------------Assim, sentimos que falta “alguém” da família, a quem sempre se podia recorrer.
Falta o sr. Teixeira que estava sempre lá e foi, sem dúvida, uma pessoa “irrepetível”. -------A par da sua vida profissional, foi sempre uma pessoa muito interessada na
comunidade especialmente no campo social, religioso e cultural. Desde sempre
acompanhou o crescimento da cidade do Marco com o maior entusiasmo. Enchia-o de
orgulho que fossem reconhecidas no panorama nacional e internacional as figuras,
personalidades e património material e imaterial do concelho. -----------------------------------Não temos dúvidas – o Sr. Teixeira, pela sua postura e conduta ao longo da vida, está
na memória dos que com ele privaram como um cidadão e profissional exemplar, um
“Homem Bom”, pelo que se propõe que a Assembleia Municipal de Marco de Canaveses
delibere: ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovar o presente “Voto de Pesar” pelo falecimento do Sr. José Maria Pereira
Teixeira, guardando um minuto de silêncio em sua memória; ------------------------------------2. Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo-lhes o teor
deste “Voto de Pesar”. ----------------------------------------------------------------------------------Marco de Canaveses, 22/09/2018 ------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal” ---------------------------------------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal Manuel Fernando da Costa Vieira (PS),
usando uma metáfora de índole desportiva, e aludindo a uma equipa que não ganha títulos
e a quem não dão as devidas condições para que possa alterar este cenário, declarou que
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panorama semelhante tem sido vivenciado pelo atual Executivo Camarário, que culminou
com a ação do Vereador António Dias, que decidiu impugnar a legítima deliberação do
órgão executivo relativa à representação jurídica do Município no processo das Águas do
Marco, ação esta que denota uma política hipócrita e irresponsável, que privilegia a
continuidade do marasmo em detrimento da vital solidariedade institucional. Sendo a
questão das Águas do Marco transversal a toda a população Marcoense, devendo por isso
ser debatida de forma franca e livre nos órgãos autárquicos, acrescentou que a decisão do
Vereador António Dias esbarra com o compromisso assumido aquando da sua tomada de
posse, em que prometeu total empenho e dedicação na defesa dos interesses do Marco de
Canaveses, deixando transparecer um certo incómodo com a eventual resolução de um
diferendo que o Executivo do Partido Social Democrata arrastou durante doze anos, e que
com atitude similar poderá arrastar-se por tempo indefinido. --------------------------------------Por outro lado, exortou o Vereador a não ter complexos em expressar o seu voto nas
deliberações que sejam relacionadas com a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e
Torrão – mesmo naquelas de difícil compreensão, como a cedência de um terreno de
utilidade pública ao Grupo SONAE para construção de um supermercado em
Alpendorada, em que personalidades com responsabilidades na gestão autárquica se
envolveram em negócios particulares – não devendo o facto de ser filho do atual
Presidente da Junta de Freguesia constituir um obstáculo a que cumpra efetivamente a
missão para a qual foi eleito, que se estende a todo o território concelhio. ----------------------Concluiu a sua intervenção afirmando que o Vereador António Dias ficará para a
história como o Vereador que se recusa a tomar decisões sobre a Freguesia de
Alpendorada, Várzea e Torrão, o Vereador que não mostrou o devido respeito por
deliberações democraticamente votadas, e o Vereador que contribuiu indelevelmente para
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bloquear a resolução do processo das Águas do Marco que tanto aflige a população
Marcoense. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal Fernando Joaquim Teixeira Monteiro,
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles (PPD/PSD), no uso
da palavra, começou por felicitar a Câmara Municipal por uma iminente pavimentação a
realizar na sua freguesia, e que em muito facilitará o acesso a algumas empresas locais.
Reiterou, no entanto, o seu desagrado pelo facto de os Presidentes de Junta não serem
devida e atempadamente informados das intervenções a realizar nas suas freguesias, de
modo a que também possam informar convenientemente os fregueses, além de não serem
envolvidos no processo decisório, o que se lamenta face ao conhecimento profundo e à
proximidade à realidade de cada freguesia. -----------------------------------------------------------Em seguida, solicitou alguns esclarecimentos acerca do protocolo firmado para
investimentos nas diferentes freguesias, alegando que no caso da Freguesia de Vila Boa
de Quires e Maureles, o valor de investimento fica aquém do inicialmente previsto, além
de não terem sido respeitadas as prioridades elencadas pelo Executivo da Junta de
Freguesia. Lamentando que uma obra colocada no topo das prioridades não tenha sido
lançada a concurso, exigiu mais respeito para a sua freguesia, requerendo que sejam
divulgados os números referentes ao investimento previsto para cada freguesia, de modo
a aferir se estão a ser efetivamente cumpridas as previsões iniciais. ------------------------------Mencionando a luta titânica que travou e que finalmente culminou na instalação de
um relvado sintético na sua freguesia, lamentou que a inauguração do mesmo tenha sido
programada sem o conhecimento da Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e
Maureles, o que constituiu um flagrante desrespeito para com a Junta de Freguesia e o
seu Presidente, além de evidenciar uma inaceitável ingratidão. Ademais, sendo esta uma
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obra lançada pelo anterior Executivo presidido pelo Dr. Manuel Moreira, estranhou que
não tenha sido efetuada qualquer referência a este na inauguração. ------------------------------O Membro da Assembleia Municipal José Pedro Pinto dos Reis (PPD/PSD), no uso
da palavra, transmitiu a preocupação dos comerciantes com o parco movimento após o
período de férias de verão, altura em que, com o regresso dos emigrantes à sua terra natal,
o Marco de Canaveses ganha a dinâmica que deveria ter ao longo do ano. Louvou a
organização de eventos que têm promovido a gastronomia e a restauração local, apelando
a que iniciativas similares possam perdurar no tempo. ---------------------------------------------Enaltecendo o acompanhamento que o Executivo Camarário tem dado aos
empresários do concelho, aproveitou para questionar se existe algum projeto centrado na
zona industrial do Marco, passível de atrair mais investidores e, por conseguinte, criar
mais postos de trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal Mário Luís da Silva Monteiro (CDS-PP)
referiu que Portugal tem-se vindo a distinguir na modalidade de canoagem, com a
participação em dois campeonatos mundiais, e falou sobre a visita de Vasily Kaverin, que
foi selecionador da ex-URSS em canoagem e esteve ligado à Federação Portuguesa de
Canoagem, integrando atualmente o Comité Técnico da Seleção da Rússia que esteve
presente no campeonato mundial que se disputou em Montemor-o-Velho. Desta visita
aflorou o compromisso de ser estudada a possibilidade de a seleção ou equipas russas
poderem efetuar estágios no Marco de Canaveses, aproveitando o plano de água do
Tâmega. Sublinhou que visto serem estágios de vários meses, poderia ser um fator de
alavancagem para a economia local, além de promover o turismo. Neste sentido, apelou à
melhor atenção e consideração do Executivo para a criação das condições necessárias
para acolher estes atletas, e indicou que um primeiro passo importante seria a construção
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de mais um balneário junto àquele que já existe no local. ------------------------------------------Parabenizou a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão e a ARADUM
pela abertura do Engenho do Linho, louvando o excelente trabalho efetuado no
aproveitamento deste património. ----------------------------------------------------------------------Congratulou-se pela evolução das obras na Escola Secundária de Alpendorada. -----------Indagou se existe mais alguma informação acerca da propriedade do terreno em frente
à Escola EB 2/3 de Alpendorada, visto ter tido conhecimento da possibilidade de se
efetuar uma permuta com um terreno da autarquia, de modo a que este pudesse ter
utilidade pública. A ser verdade, e dada a proximidade ao estabelecimento escolar,
sugeriu a criação de um espaço verde para lazer, que muito valorizaria aquele local. ---------Mencionou ter aceitado o desafio que lhe foi proposto no sentido de integrar a Direção
da Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada. ----------------------------------------------Por fim, associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do colaborador da Câmara
Municipal, Sr. José Teixeira, e deu também nota do falecimento de um ex-professor de
Alpendorada, Sr. Miguel Reis, deixando sentidas condolências às respetivas famílias. -------O Membro da Assembleia Municipal Bruno Sérgio Moreira Caetano (PS), começou
por solidarizar-se com o voto de pesar pelo falecimento do Sr. José Teixeira, a quem
endereçou sentidas palavras de apreço e gratidão pelo seu trabalho árduo em prol do
município e pela sua dedicada colaboração com os trabalhos da Assembleia Municipal
nos últimos anos. -----------------------------------------------------------------------------------------Tendo vindo a público notícias sobre algumas reuniões entre a Câmara Municipal e a
Infraestruturas de Portugal, sobre a hipotética construção de uma rotunda no final da
Avenida dos Bombeiros Voluntários do Marco, junto à saída da Ponte de Canaveses,
questionou se já existe alguma perspetiva daquilo que poderá ser realizado com o intuito
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de resolver um dos principais problemas de trânsito no centro da cidade. Suscitou a
mesma questão em relação ao novo nó de acesso, na zona de Constance, onde se prevê
um investimento numa nova zona industrial. ---------------------------------------------------------Indagou acerca da evolução dos dados relativos às análises à qualidade da água na
Praia da Pontinha, visto ser desejo antigo da Câmara Municipal poder vir a licenciá-la
como praia fluvial. ---------------------------------------------------------------------------------------Enalteceu o auto de consignação para a modernização da Linha do Douro entre Caíde
e Marco de Canaveses, apelando a que o Executivo Camarário possa acompanhar bem de
perto esta obra que tem vindo a ser sucessivamente adiada. ---------------------------------------Solicitou mais informações acerca do modelo de funcionamento da equipa de
intervenção instaurada pela Câmara Municipal para pequenas intervenções na rede de
abastecimento de água e saneamento. -----------------------------------------------------------------Louvou o afinco e determinação do Executivo na resolução do problema da Escola
Secundária de Alpendorada, cujas obras estão atualmente a decorrer, vincando que honrar
os compromissos assumidos é a melhor forma de valorização a ação dos agentes
políticos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao processo das Águas do Marco, declarou que o que torna mais
gravosa a ação encetada pelo Vereador António Dias é o facto de esta ser apoiada pelo
PSD do Marco, uma vez que o anterior Executivo liderado pelo PSD também fez várias
adjudicações por ajuste direto, entre as quais a contratação de um serviço para criação do
cartão do munícipe, num investimento superior a duzentos mil euros (200.000€), o qual
nunca chegou a ser implementado. Questionou se as obras de regeneração urbana e as
intervenções para o alargamento dos parques em alguns estabelecimentos escolares não
foram também adjudicadas por ajuste direto. -----------------------------------------------------
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----Face ao exposto, declarou que mais do que tentar aferir da legalidade da ação do atual
Executivo, o PSD parece querer confirmar a legalidade de algumas das decisões tomadas
quando liderava o Executivo da Câmara Municipal. ------------------------------------------------Concluindo a sua intervenção, realçou que sendo esta uma matéria extremamente
delicada no panorama concelhio, a ação política deverá pautar-se por uma maior
ponderação, pelo que o Partido Socialista aguardará serenamente pelos desenvolvimentos
do processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal Fernando Luís de Sousa Machado Soares
Vales (PPD/PSD), no uso da palavra, também começou a sua intervenção associando-se,
em nome da Bancada do PSD, ao voto de pesar pelo falecimento do Sr. José Teixeira,
acrescentando que a sua Bancada se revê integralmente nas palavras proferidas. --------------Abordando a questão da iniciativa do Vereador António Dias junto do Tribunal
Administrativo – na qual o PSD se revê e apoia incondicionalmente – referente ao ajuste
direto aprovado pela Câmara Municipal para contratação de uma sociedade de
advogados, pelo valor de duzentos mil euros (200.000€), declarou que o PSD repudia
veementemente a acusação segundo a qual estará a boicotar a resolução do litígio com a
empresa concessionária Águas do Marco. Referiu ser da inteira responsabilidade da
Presidente da Câmara Municipal a apresentação de um procedimento transparente e sem
qualquer margem para as dúvidas que conduziram inclusivamente ao voto contra da
Vereadora do PS. Mais lembrou que a Presidente da Câmara Municipal pode proceder à
contratação da referida sociedade de advogados, por ajuste direto, até ao limite
legalmente estabelecido de vinte mil euros (20.000€), por um número inferior de horas do
que o inicialmente previsto, com o objetivo de dar seguimento ao processo. -------------------Por outro lado, afirmou poder concluir-se deste ajuste direto aprovado em Reunião de
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Câmara que a Presidente da Câmara Municipal faltou à verdade para com os Marcoenses,
visto ter anunciado em campanha eleitoral que já teria um princípio de acordo com a
empresa Águas do Marco com vista à resolução extrajudicial do litígio. Acrescentou que
um contrato de dois anos com a sociedade de advogados, conforme proposto, contraria
expressamente a anunciada intenção de resolver celeremente este diferendo. -------------------Face ao exposto, ressalvou que o Vereador António Dias mais não fez do que exercer
o seu papel de fiscalização da ação do Executivo Socialista, de modo a garantir a
legalidade e transparência de todos os procedimentos, indicando que será esta a postura
que o Partido Social Democrata adotará sempre que surgirem dúvidas razoáveis sobre
estes, na defesa do princípio da legalidade e dos superiores interesses dos cidadãos
Marcoenses. Ciente da sua responsabilidade política, o PSD repudia a utilização de
termos que em nada dignificam a democracia e a prestação dos órgãos autárquicos
legitimados pelo voto popular. -------------------------------------------------------------------------Em seguida, entregou ao Presidente da Assembleia Municipal dois requerimentos
endereçados ao Executivo, solicitando que no prazo legal de trinta dias lhe sejam dadas
respostas por escrito às seguintes questões: procedimentos e diligências encetadas pelo
Executivo Municipal junto da empresa concessionária Águas do Marco entre outubro de
dois mil e dezassete e agosto de dois mil e dezoito; informação cabal sobre o teor do préacordo anunciado pela Presidente da Câmara Municipal em sede de campanha eleitoral;
informação sobre os procedimentos e ações do Executivo com vista à aplicação da
isenção das taxas de água e saneamento a todos os cidadãos Marcoenses. ----------------------Não deixando de se congratular com as notícias que dão conta de negociações com a
Infraestruturas de Portugal para intervenções em algumas estradas no concelho, estranhou
que nada seja dito acerca do IC35, pelo que questionou quais as diligências que o
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Executivo tem efetuado junto do Governo – da mesma cor partidária – no sentido da sua
construção. ------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, respondendo ao deputado Fernando Costa, reiterou que o princípio da
legalidade deverá estar sempre subjacente à ação e intervenção política, e explicou existir
um parecer jurídico, solicitado pelo próprio, que determina que o Vereador António Dias
não poderá participar de qualquer decisão que envolva a Junta de Freguesia de
Alpendorada, Várzea e Torrão, pela ligação familiar ao Presidente da Junta. -------------------A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, associou-se
ao voto de pesar pelo falecimento do Sr. José Teixeira, colaborador da Câmara
Municipal, destacando a isenção e dignidade que este conferiu aos trabalhos da
Assembleia Municipal, fruto da sua dedicação e empenho incansável. --------------------------Passando a responder às intervenções dos membros da Assembleia, e começando pela
intervenção do deputado Fernando Monteiro, esclareceu que a Câmara Municipal não
teve qualquer participação no agendamento da inauguração do relvado sintético em Vila
Boa de Quires, tendo também sido surpreendida com a iniciativa do grupo desportivo.
Acrescentou que embora o Presidente da Junta de Freguesia não tenha estado presente
por se encontrar de férias – não obstante ter sido convidado para a cerimónia – a Junta de
Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles foi representada pelo seu secretário, o qual
foi chamado ao palco no ato da inauguração. --------------------------------------------------------Tecendo algumas considerações aos comentários do deputado – alguns dos quais
menos felizes – frisou que a Câmara Municipal tem cumprido o seu dever de respeito
institucional e colaboração com todos os Presidentes de Junta, não estando em causa a
estima e consideração que cada um destes e respetivas populações merecem. ------------------Passando para a intervenção do deputado José Reis, Presidente da Associação
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Empresarial do Marco, agradeceu o reconhecimento público aos eventos que a Câmara
Municipal tem promovido nos últimos meses, os quais têm contribuído para a
dinamização da restauração e do comércio local, cumprindo assim com um dos objetivos
do Executivo, que passa pela revitalização do centro da cidade. ----------------------------------Estando a Câmara Municipal a trabalhar no projeto para a criação de um parque
empresarial em Constance, congratulou-se com o facto de a Infraestruturas de Portugal,
em reunião realizada com o Secretário de Estado das Obras Públicas, ter anuído à
construção de um nó na variante para acesso a esta nova área empresarial. ---------------------Relativamente à área empresarial do Marco, revelou que o Executivo está bem ciente
da necessidade de qualificar as zonas de implantação empresarial do concelho, razão da
aposta no projeto “Marco Investe”, que entrará em pleno funcionamento no próximo ano,
contribuindo para a sustentabilidade das empresas já instaladas e potenciando a fixação
de novas empresas e criação de emprego. Desde já está a ser projetado um investimento
na Rua Maria Gil até à Rua António Moreira – que incluirá a pavimentação do
arruamento – para alargamento da zona de implantação empresarial, de valor estimado
em cento e vinte e quatro mil, setecentos e sete euros (124.707€), estando em estudo
intervenções em outras zonas da área empresarial. Lembrou que o projeto de
requalificação da área empresarial do Marco teve de ser revisto levando em consideração
a disponibilidade financeira do município, uma vez que não teve sucesso a candidatura a
fundos comunitários de um projeto mais ambicioso. ------------------------------------------------Relativamente

à

intervenção

do

deputado

Mário

Luís,

manifestou

total

disponibilidade para posteriormente discutir os assuntos abordados com a Direção do
Ginásio Clube de Alpendorada, de modo a envolver a Câmara Municipal de Marco de
Canaveses nas iniciativas tendentes a promover o concelho a nível turístico através dos
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desportos náuticos. A este propósito, abordou a intenção da Câmara Municipal de criar o
Centro Náutico do Tâmega, para dar resposta à necessidade de apostar nas modalidades
aquáticas como forma de promover as potencialidades turísticas do Rio Douro e do Rio
Tâmega. Está também a ser projetada a construção de um mini balneário com sanitários
no Parque de Lazer de Alpendorada, que poderá a curto prazo configurar uma solução
para a questão reportada pelo deputado. --------------------------------------------------------------Comprometeu-se a remeter ao deputado informação sobre a situação do terreno junto
à Escola EB 2/3 de Alpendorada. ----------------------------------------------------------------------Informou em primeira mão que a Câmara Municipal está a elaborar um projeto para
apresentar na Dolmen, no âmbito do PROVER, para reorganização do espaço de
estacionamento e de acesso à Praia de Bitetos. ------------------------------------------------------Passando para a intervenção do deputado Bruno Caetano, explicou que a Câmara
Municipal concluiu o levantamento topográfico a remeter à Infraestruturas de Portugal –
de acordo com o compromisso firmado, uma vez que a empresa não teria recursos
humanos disponíveis para o efeito – com vista à construção de uma rotunda na Avenida
dos Bombeiros Voluntários do Marco para descongestionamento do tráfego automóvel. -----Em relação à Linha do Douro, revelou ter recebido na véspera uma mensagem do
Vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, Dr. Carlos Fernandes, acerca do
agendamento de uma reunião solicitada pela Comissão de Utentes para expor aquelas que
são algumas das suas preocupações, em especial no que respeita ao transbordo de
passageiros e horários. Havendo já uma data prevista, a Infraestruturas de Portugal irá
aferir da disponibilidade da CP para participar desta reunião. Neste contato, informou
ainda que a previsão para o encerramento da Linha do Douro no troço Caíde – Marco
aponta para o dia vinte e seis de novembro, com reabertura prevista para o dia dois de
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março de dois mil e dezanove. -------------------------------------------------------------------------Sobre a intervenção do deputado Luís Vales, e começando pela questão que diz
respeito à decisão tomada pelo Vereador do PSD, António Dias, fez um resumo dos
factos que conduziram à decisão do Executivo, explicando ter sido deliberada a
contratação de uma empresa de advogados com nome na praça, por sucesso em processos
em tudo similares ao do Marco de Canaveses. Fez notar que tal deliberação se revestiu de
particular transparência e legalidade, uma vez que ao abrigo do atual quadro jurídico e
para um contrato até duzentos mil euros (200.000€), não era obrigada a trazer este
assunto a Reunião de Câmara, a exemplo de procedimentos similares adotados pelo
anterior Executivo, sendo que o advogado que até à data representou o município neste
processo foi escolhido pelo Dr. Manuel Moreira, ex-Presidente da Câmara Municipal, e
contratado através de um ajuste direto. A Câmara Municipal do Marco de Canaveses
despendeu com esta representação jurídica mais de trezentos e cinquenta mil euros
(350.000€), arrastando indefinidamente o litígio judicial, sem que daí adviessem
resultados satisfatórios para a população em termos do alargamento da rede de
abastecimento de água e saneamento e isenções de taxas. -----------------------------------------Referiu que a decisão tomada pelo Vereador António Dias, de impugnar em tribunal a
decisão maioritária do órgão executivo que integra, impossibilita a Câmara Municipal de,
no imediato, continuar a negociar com a empresa concessionária com o intuito de
apresentar uma solução a curto prazo para o diferendo que opõe as duas partes, pelo que
não configura uma efetiva defesa dos superiores interesses dos Marcoenses, que
aguardam há demasiado tempo pela resolução deste litígio. Consequentemente, não
poderá o atual Executivo ser legitimamente acusado de faltar aos compromissos
assumidos com os Marcoenses, quando as opções tomadas pela Oposição impossibilitam
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que este caminho seja seguido. -------------------------------------------------------------------------Mais esclareceu que não obstante a existência de um pré-acordo com a empresa
concessionária, obviamente a condução das negociações obriga a que a Câmara
Municipal seja juridicamente representada, tendo em conta que já existe uma decisão do
Tribunal Arbitral desfavorável ao município, obrigando-o ao pagamento de uma
indemnização potencialmente superior a vinte milhões de euros (20.000.000€) – decisão
da qual o município recorreu. A este propósito, não deixou de apontar a ignorância e
irresponsabilidade subjacentes às declarações do deputado no respeitante a esta matéria. ----Manifestou a sua confiança de que a população Marcoense saberá avaliar a atitude
irrefletida e irresponsável do Vereador, e que reconhecerá certamente o esforço que o
atual Executivo está a fazer, apesar dos obstáculos impostos, para resolver um problema
que ficou sem resolução nos últimos doze anos, deixando o município com uma
insatisfatória taxa de cobertura de rede de água e saneamento, a rondar os cinquenta por
cento (50%), além da já referida condenação do Tribunal Arbitral, passível de
desequilibrar sobremaneira as contas municipais. ---------------------------------------------------Reiterou ser objetivo do Executivo Socialista resolver este problema num prazo de
dois anos, não havendo qualquer interesse em prolongar ainda mais o litígio judicial que
em nada tem beneficiado o concelho. -----------------------------------------------------------------Lembrou que por deliberação do Governo liderado pelo Dr. António Costa, os
municípios ao abrigo de contratos de concessão com litígios pendentes entram num
regime de exceção, em vigor durante o corrente ano, que permite que o valor da eventual
indemnização a pagar às entidades concessionárias não seja contabilizado para as taxas
de endividamento das Câmaras Municipais, o que reforça a urgência de uma resolução
rápida do assunto. -------------------------------------------------------------------------------------
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----Rebatendo os argumentos utilizados pelo deputado, declarou que péssima imagem
política deixa transparecer quem coloca obstáculos a que o atual Executivo possa resolver
convenientemente os problemas herdados. -----------------------------------------------------------Por fim, cingindo-se especificamente ao procedimento por ajuste direto, passou a ler
alguns excertos de um parecer jurídico do Dr. Pacheco de Amorim, Professor de Direito
da Universidade do Porto, conforme se transcreve: -------------------------------------------------"Cumprindo a marcha processual exigida pelos ditames do direito da contratação
pública, o Município do Marco de Canaveses deliberou adotar o procedimento de ajuste
direto para a aquisição de serviços em questão, isto porque paralelamente com o critério
de valor, estatui o CCP, nos seus art.º 23.º e seguintes, a possibilidade de escolha do
procedimento em função de outros critérios ditos materiais. No que se refere ao art.º 27.º
do CCP, surgem expressamente incluídos os contratos de aquisição de serviços que se
caracterizam por uma componente marcadamente intelectual, o que impossibilitaria a
especificação dos atributos das propostas tendentes à fixação de critérios de
adjudicação. (…) A escolha do prestador de serviços nestas situações deve ter em
consideração fatores como a experiência curricular e a trajetória anterior, o nome da
sociedade no mercado e eventuais impactos mais significativos na comunidade em geral.
(…) Torna-se claro que a natureza intelectual que consome a relação contratual que se
almejou construir só pode ser devidamente atendida pela escolha direta e incisiva de um
prestador de serviços cuja entidade adjudicatária considere competente e capaz de
executar os serviços de forma dirigida à satisfação dos seus interesses. Ora, aplicado ao
caso em concreto, está em causa um processo judicial em que se discutem pelo menos
dezasseis milhões de euros (16.000.000€); não poderia a entidade adjudicante adotar um
ajuste direto por via do critério do valor, na medida em que o critério de valor desse tipo

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA
Fls
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL Nº 06
REALIZADA EM 22/09/2018

de procedimento é de apenas vinte mil euros (20.000€). Além disso, o mercado dos
serviços jurídicos em situações de contratos de elevado valor costuma até assumir
valores muito superiores a duzentos mil euros (200.000€). Ademais, o contrato resultante
da deliberação é na modalidade de orçamento fechado, ou seja, na medida em que o
valor que dele resulta não será alterável, independentemente do número de horas
efetivamente despendidas no processo ou na execução das prestações contratuais, ser
superior àquelas previstas e adstritas em sede de formação do contrato e apresentação
de proposta. O valor fixado para ser praticado na execução deste contrato é cabalmente
condicente com o trabalho técnico-jurídico a realizar, bem assim como usos da comarca,
não beliscando o princípio da proporcionalidade. (…) Pode concluir-se que há uma
patente impossibilidade jurídica de serem fixados critérios de avaliação objetivamente
determináveis que permitissem mensurar o fator confiança, o que está inclusive por
imperativo legal intimamente relacionado com a prestação de serviços jurídicos. Assim,
o recurso ao n.º 1 da alínea b) do art.º 27.º do CCP mostra-se devidamente
fundamentado em virtude do estrito cumprimento dos pressupostos legais fixados para o
efeito, assim como da evolução legislativa ocorrida nesta matéria, em pleno respeito
pelas normas e princípios aplicáveis à contratação pública. (…) Importa concluir que a
adoção de um ajuste direto para aquisição de serviços de representação jurídica, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 27.º do CCP, demonstrou não apenas cumprir o
quadro jurídico vigente, como ainda ser a mais adequada à prossecução do interesse
público perseguido pela entidade adjudicante.” ----------------------------------------------------O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Mário Bruno da Silva Magalhães, em
complemento, e respondendo ao deputado Fernando Monteiro, esclareceu que o valor
afeto a obras de proximidade na Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles é de vinte e
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seis mil, duzentos e vinte e um euros, e dezoito cêntimos (26.221,18€), estando já
adjudicadas as obras no Caminho das Enxurreiras e Caminho de Aguelas, que perfazem
um total de vinte e cinco mil, oitocentos e noventa euros, e oitenta e um cêntimos
(25.890,81€). No entanto, a este valor acresce a empreitada para resolução de um
problema há muito reportado na zona industrial de Vila Boa de Quires e Maureles, com
uma intervenção de pavimentação estimada em cerca de sessenta e três mil euros
(63.000€). -------------------------------------------------------------------------------------------------Respondendo ao deputado Bruno Caetano, explicou que quando o atual Executivo
chegou à Câmara Municipal, foi confrontado com uma série de solicitações para
pequenas intervenções na rede de água e saneamento, passíveis de solucionar alguns
problemas e eliminar algumas fossas, razão primordial para a decisão de criação de uma
equipa própria para intervenção nesta área. ----------------------------------------------------------Terminadas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o voto de pesar
pelo falecimento do Senhor José Maria Pereira Teixeira, apresentado pelo Membro
desta Assembleia Municipal Maria Gorete Lopes Pinheiro, tendo o mesmo sido
aprovado por unanimidade, pelo que foi guardado um minuto de silêncio em sua
memória e homenagem. ---------------------------------------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------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 João António Monteiro Lima, no uso da palavra, começou por fazer
referência à triste notícia do falecimento do Sr. Fernando Ferreira, que exerceu funções
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como deputado na Assembleia Municipal de Marco de Canaveses pela APU. ------------------Lembrando que durante sete anos e meio foi deputado da Assembleia Municipal, e
que neste período sempre reiterou o pedido de informações sobre o processo das Águas
do Marco, expressou a sua estupefação com a informação segundo a qual foram
despendidos mais de trezentos e cinquenta mil euros (350.000€) em honorários de
representação judicial, quando lhe havia sido informado ter sido contratado um grupo de
advogados, com um contrato de mil horas, por cem mil euros (100.000€). ----------------------De seguira, parabenizou a Presidente da Câmara Municipal por ter acedido a uma das
reivindicações da anterior Assembleia de Freguesia do Marco – que presidiu durante
quatro anos – no sentido de ser autorizada a realização das sessões no Salão Nobre dos
Paços do Concelho. Deu nota que tal pretensão foi correspondida uma única vez pelo
anterior Executivo Camarário, sendo o acesso ao espaço posteriormente vedado por
despacho do então Vice-presidente da Câmara, Eng.º José Mota. ---------------------------------Deixou também um forte elogio ao Executivo pelo sucesso na organização das Festas
do Marco, no seu novo modelo, não deixando de ressalvar ser sua opinião que se deveria
ponderar a manutenção de um programa de dez a doze dias de festividades. -------------------Endereçou igualmente uma palavra de apreço ao Vice-presidente da Câmara, Eng.º
Mário Bruno Magalhães, pela notória poupança de combustível que tem alcançado pelo
simples facto de residir no Marco de Canaveses, dispensando assim as mordomias de um
motorista. --------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, abordou a questão do lixo que se vai acumulando em alguns pontos do
centro da cidade, por força de resíduos de estabelecimentos comerciais indevidamente
colocados nos caixotes para uso comum, contribuindo desta forma para que se passe uma
imagem negativa da cidade. Neste sentido, sugeriu que a Câmara Municipal possa, numa
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primeira fase, programar ações de sensibilização, que poderão posteriormente ser
reforçadas com ações mais incisivas de fiscalização. -----------------------------------------------No âmbito de um estudo promovido pela Câmara Municipal relativamente à
salubridade das árvores no concelho, manifestou a sua preocupação com o estado
sanitário da árvore localizada na Escola Primária do Marco, pelo que questionou se está
prevista alguma intervenção no local. -----------------------------------------------------------------Considerando as intervenções de regeneração urbana da cidade do Marco como uma
oportunidade que se perdeu para fazer mais e melhor, perguntou se a Câmara Municipal
prevê intervenções adicionais ao nível dos passeios, do pavimento das vias e na
colocação de contentores de resíduos sólidos, apontando alguns locais onde poderá ser
revista a localização dos mesmos. ---------------------------------------------------------------------Finalmente, questionou se o Executivo poderá antecipar quais as suas intenções no
que toca à fixação das taxas de IMI e de participação no IRS. ------------------------------------O Munícipe Samuel Pedro Monteiro Vieira, no uso da palavra, e aludindo a um
certo desconforto provocado na Oposição pela participação do Governo em obras do
município, começou por questionar qual o valor investido diretamente pelo Governo de
Portugal, enquanto liderado pelo Partido Social Democrata, em obras estruturantes no
Concelho de Marco de Canaveses, como em intervenções de requalificação da rede
viária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao processo das Águas do Marco, sublinhou que a postura do PSD em
diferentes momentos tem vindo a bloquear a resolução do litígio, sendo que numa
primeira instância a rescisão unilateral do contrato de concessão impediu a Câmara
Municipal de apresentar candidaturas a fundos comunitários para alargamento da rede de
água e saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------
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----Perguntou qual o investimento realizado pelo Executivo na área da educação,
designadamente na contratação de técnicos especializados e nas intervenções realizadas
nos diferentes estabelecimentos escolares. -----------------------------------------------------------Indagou se a Câmara Municipal já chegou a um veredito acerca da eventual aquisição
de novos palcos homologados, ou se em contrapartida pondera aumentar os subsídios às
comissões de festas e associações de forma a que estas possam alugar estes
equipamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------A propósito da realização de mais uma edição da Bienal da Pedra, abordou aquela
que, na sua opinião, tem sido uma tentativa do PSD de colar à Presidente da Câmara
Municipal um rótulo de uma certa animosidade para com a Freguesia de Alpendorada,
Várzea e Torrão, sendo esta uma ideia que alegadamente é muito falada na freguesia. --------Perguntou quais as iniciativas concretas tomadas na Assembleia da República, mais
concretamente pelo deputado Luís Vales, em prol da construção do IC35, alegando ser
este um tema que tem vindo a cair no esquecimento. -----------------------------------------------Para terminar, louvou a iniciativa relativa ao protocolo assinado em Lisboa para
consultas de saúde oral gratuitas, elogiando o excecional levado a cabo em particular pela
Vereadora, Dra. Alexandra Rabaçal. ------------------------------------------------------------------A Munícipe Gorete Susana Vieira Soares, em representação da Associação de Pais
da Escola da Barroca e Jardim de Infância de Ramalhais, deu voz às preocupações dos
noventa alunos destes estabelecimentos escolares, alertando para a existência de
infiltrações nas salas de aula, para as deficiências da rede em volta da escola e para a
inexistência de uma cobertura capaz de proteger todos os alunos da chuva em hora de
ponta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Chamou ainda a atenção para um problema que considera ser certamente de fácil
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resolução, relacionada com a colocação de paletes para servirem de assento para os
alunos à hora do lanche. ---------------------------------------------------------------------------------Indagou igualmente se já existe uma previsão concreta para a substituição da
cobertura de amianto, de especial preocupação atendendo às infiltrações anteriormente
referenciadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, manifestou o seu desejo de ver tão breve quanto possível a cozinha da escola
requalificada, para que no futuro as refeições escolares possam voltar a ser confecionadas
no local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, respondendo
às interpelações dos munícipes, e começando pela intervenção do munícipe João Lima,
relevou não ter tido conhecimento prévio do falecimento do Sr. Fernando Ferreira, que
certamente será alvo de um voto de pesar a apresentar futuramente em Assembleia
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre as questões suscitadas, relacionadas com os contentores de resíduos sólidos,
assegurou que as mesmas serão devidamente analisadas pelo Chefe de Divisão. Em
relação a intervenções programadas, informou que a requalificação da Avenida Doutor
Mota Pinto contemplará a instalação de uma casa de lixo para minorar o problema
detetado junto às áreas de comércio e restauração, sendo que cada um dos restaurantes
terá acesso a um depósito próprio, de termo neutro e enterrado. ----------------------------------Confirmou ser, de facto, uma preocupação da Câmara Municipal a questão de
continuar a sensibilizar os cidadãos e comerciantes para as boas práticas no que respeita
ao acondicionamento dos resíduos, pelo que serão tomadas medidas nesse sentido. -----------Deu nota de que serão mantidas em dois mil e dezanove as taxas de IMI e de
participação no IRS, as quais serão deliberadas na próxima reunião da Assembleia
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Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que a Câmara Municipal contratou um professor da UTAD que, em parceria
com os técnicos de Proteção Civil do município, desenvolveu um estudo técnico de
avaliação fitossanitária e de risco em cento e três árvores de grande porte ao longo de
todo o concelho. No caso concreto da árvore mencionada pelo munícipe, conclui-se do
relatório que esta não apresenta risco de queda, estando devidamente certificada como
sendo uma árvore saudável. -----------------------------------------------------------------------------Passando para a intervenção do munícipe Samuel Vieira, confirmou que, de facto, o
prolongar do litígio judicial entre a Câmara Municipal de Marco de Canaveses e a
empresa Águas do Marco, da responsabilidade do Executivo liderado pelo PSD,
impossibilitou o município de poder candidatar-se a fundos comunitários para
intervenções na rede de abastecimento de água e saneamento. ------------------------------------Assinalou que a revisão orçamental que será deliberada na presente sessão contempla
desde já uma verba para aquisição de um palco, de forma a dar resposta às variadas
solicitações remetidas por entidades diversas. Visando o esclarecimento público, explicou
que a Câmara Municipal decidiu não ceder os seus palcos na sequência de um relatório
efetuado por um técnico do município, especializado em higiene e segurança no trabalho,
dando conta de que estes não apresentam as condições mínimas de segurança, além de
não estarem homologados conforme a Legislação exige. Por conseguinte, qualquer
acidente que pudesse ocorrer como consequência da cedência indevida dos palcos seria
da inteira responsabilidade da Câmara Municipal. --------------------------------------------------Revelou que após análise ponderada e diversas reuniões com a Junta de Freguesia de
Alpendorada, Várzea e Torrão, empresários do setor e representantes da Confraria do
Granito, decidiu o Executivo adotar um novo modelo para a realização da Bienal da
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Pedra, revestindo-a de caráter de verdadeira feira empresarial, numa parceria com a
Associação Empresarial do Marco. Por consenso entre todas as entidades referenciadas,
foi igualmente deliberada a alteração do local, sendo que a Bienal vai realizar-se no
Parque de Lazer de Alpendorada, espaço mais atrativo e com melhores condições para
estacionamento. Referiu ter sido gravado um programa de rádio que será transmitido no
próximo dia vinte e nove de setembro, que aborda as questões relacionadas com o novo
modelo da Bienal da Pedra. -----------------------------------------------------------------------------Ainda em relação à Bienal, revelou ter sido convidada uma reputada arquiteta, Carla
Juaçaba, que recentemente participou na criação de dois trabalhos para a Bienal de
Arquitetura de Veneza, um deles uma capela para o Vaticano, sendo objetivo da Câmara
Municipal que esta possa desenvolver um projeto para uma obra a realizar
previsivelmente na zona de Bitetos (Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão),
inspirada nos granitos da região. -----------------------------------------------------------------------Agradeceu a referência do munícipe à assinatura do protocolo referente ao projeto
“Saúde oral para todos”, lançado pelo Governo, e que contempla a aquisição de uma
cadeira de dentista e equipamentos diversos a instalar no Centro de Saúde do Marco –
após a realização de algumas obras de adaptação – permitindo que o concelho passe a
dispor, a partir do primeiro trimestre de dois mil e dezanove, de um serviço público de
consultas de saúde oral, num investimento estimado em cerca de cinquenta mil euros
(50.000€). De acordo com o protocolo firmado, a ARS Norte assumirá a afetação de
recursos técnicos e humanos para a prestação de consultas à população. Fez referência a
uma outra medida de sucesso implementada pelo Governo do Partido Socialista, relativa
aos cheques-dentista, que muito contribuíram para a prevenção e saúde oral, em especial
junto dos mais jovens, agora alargada mediante a implementação do projeto “Saúde oral
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para todos”. Mais referiu que sendo este um projeto piloto experimentado pela primeira
vez em dois mil e dezasseis, à época o Executivo liderado pelo PSD não aceitou o desafio
de aderir a este projeto, talvez por não o considerar de importância significativa para a
população. -------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao IC35 – reivindicação que data de há vinte anos, durante os quais os
sucessivos Governos não deram uma resposta cabal à necessidade da sua construção – e
atendendo à suma importância desta obra estruturante para o Concelho de Marco de
Canaveses, e em especial para a indústria de extração e transformação do granito,
manifestou a sua intenção de não se pronunciar sobre o tema enquanto não existirem
dados mais concretos sobre a sua eventual concretização, embora salientando que o
Governo e a Câmara Municipal têm acompanhado de perto esta matéria. -----------------------Relativamente à intervenção da munícipe Susana Soares, pediu desculpas pelo facto
de ainda não terem sido remetidas as paletes solicitadas, apesar das instruções dadas de
imediato ao encarregado, e garantiu que dentro dos próximos dias a questão será
resolvida. --------------------------------------------------------------------------------------------------Registando as preocupações com o estado do edifício da Escola da Barroca,
mencionou existir um projeto, já apresentado em reunião com a Associação de Pais, para
requalificação deste estabelecimento escolar, o qual leva em conta as várias questões
suscitadas pela munícipe e pela Associação de Pais, e que será lançado na plataforma da
Comunidade Intermunicipal em outubro, para candidatura a fundos comunitários no
âmbito da eficiência energética. Acrescentou que esta candidatura abrangerá obras de
requalificação em dez estabelecimentos escolares do concelho, num investimento orçado
em cerca de um milhão e meio de euros (1.500.000€). Agradeceu a disponibilidade da
Associação de Pais para colaborar com a Câmara Municipal, tendo apresentado desde
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logo algumas soluções viáveis para a integração dos alunos durante o decurso das obras. ----Garantiu que mesmo que eventualmente a candidatura a fundos comunitários não
tenha sucesso, a Câmara Municipal irá avançar com um projeto de intervenção para dar
resposta às necessidades mais prementes da EB1 da Barroca, nomeadamente ao nível da
cobertura e infiltrações. ----------------------------------------------------------------------------------No que respeita às refeições escolares, explicou ter sido este o primeiro ano em que
foram suscitados entraves à confeção das refeições na cozinha da Escola da Barroca, pela
empresa à qual foi adjudicado pela primeira vez este serviço (UNISELF), que alegou que
a cozinha não teria as condições de higiene ou os equipamentos necessários para
confecionar as refeições – apesar de nenhuma outra empresa ter anteriormente levantado
quaisquer problemas – sob pena de a empresa colocar em risco a sua própria certificação
de qualidade. Visto que as alegadas anomalias detetadas implicariam numa intervenção
de fundo à cozinha, e atendendo que a escola será requalificada no âmbito da candidatura
a fundos comunitários atrás mencionada, entendeu a Câmara Municipal que seria
preferível encontrar uma alternativa para a confeção das refeições. Uma vez que a
hipótese da cozinha do Jardim de Infância dos Murteirados foi rejeitada por não ter
capacidade para a confeção de duzentas e oitenta refeições diárias, a solução temporária
encontrada pela empresa passou pela confeção das refeições em Baião, município para o
qual também presta serviços. ---------------------------------------------------------------------------Declarou que embora a Câmara Municipal já tenha manifestado por escrito à empresa
o seu desagrado com o facto de as refeições não estarem a ser confecionadas na Escola da
Barroca, certo é que não poderá ser posta em causa a legalidade e as condições mínimas
exigíveis pela empresa para a prestação deste serviço – sendo que esta alega
inclusivamente que a cozinha não possui uma ligação de gás certificada – embora se
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considere ser esta uma situação meramente transitória, até que o estabelecimento escolar
seja intervencionado. ------------------------------------------------------------------------------------Abordou ainda o programa de combate ao insucesso escolar, que no Marco de
Canaveses recebeu o nome de “#sucessoescolar”, onde estão integrados os projetos para
requalificação dos estabelecimentos escolares, reforço dos mesmos com recursos
humanos qualificados (que inclui a criação de uma equipa multidisciplinar, com dois
assistentes sociais, dois psicólogos e uma terapeuta da fala, além de técnicos
especializados para apoio aos alunos com necessidades educativas especiais) e
valorização dos equipamentos educativos disponibilizados. Mais informou ter sido
contratada a Artâmega, mediante protocolo, para ministrar as aulas de uma nova
Atividade de Enriquecimento Curricular denominada “Música, teatro e outras formas de
expressões”, que implicará num investimento anual de cerca de sessenta mil euros
(60.000€), a juntar às atividades físicas e desportivas e ao ensino do inglês. Além disso,
serão introduzidos novos recursos didáticos, como laboratórios de ensino e
aprendizagem, e um Plano Municipal para a Vida Saudável, entre outras iniciativas que
consubstanciam uma aposta clara na valorização da educação. -----------------------------------Quando eram onze horas e dez minutos, o Presidente da Mesa Jorge Francisco
Vieira anunciou a interrupção dos trabalhos para um intervalo de dez minutos. ---------------Retomando-se os trabalhos às onze horas e trinta minutos, o Presidente da Mesa
passou de imediato ao Ponto Três, Ponto Um da Ordem de Trabalhos. ------------------------PONTO TRÊS – Período da Ordem do Dia. --------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO UM – Apreciação da informação escrita do Presidente
da Câmara Municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do
Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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----A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da
palavra, passou a apresentar alguns dos aspetos mais relevantes da sua informação
escrita, começando por destacar os benefícios que a Câmara Municipal concede aos
Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses, através do regulamento municipal do
programa de incentivos ao voluntariado nos bombeiros, entre os quais seguro de
acidentes pessoais suportado ela Câmara Municipal, redução de cinquenta por cento
(50%) nas tarifas de resíduos para consumidores domésticos, comparticipação de
cinquenta por cento (50%) na aquisição do passe mensal do serviço de transportes
urbanos UrbMarco, isenção de pagamento de taxas municipais para licenças de
construção ou ampliação de habitação própria permanente, atribuição de uma bolsa de
estudo no valor de cinquenta euros (50€) mensais aos filhos dos bombeiros falecidos ou
que contraíram doença no desempenho das suas funções, apoio de quinze euro (15€) por
ano em material escolar para descendentes diretos, redução de cinquenta euros (50€) no
valor da inscrição nas Férias Desportivas para descendentes diretos dos bombeiros e
outras regalias relacionadas com o acesso a equipamentos municipais. --------------------------Deu nota de que o Plano de Transportes elaborado pela Câmara Municipal foi
aprovado em sede de Conselho Municipal de Educação. Uma das principais alterações
implementadas diz respeito à forma de cálculo da distância ao estabelecimento escolar,
agora calculado em função do trajeto do autocarro, o que permite que mais alunos
venham a beneficiar do passe para o transporte escolar, dando uma resposta eficaz e
satisfatória às solicitações de várias famílias. --------------------------------------------------------Prestando informação detalhada acerca das Festas do Marco, referiu que estas tiveram
um custo total de cento e noventa e oito mil, quinhentos e quatro euros, e cinquenta e
quatro cêntimos (198.504,54€) – investimento incrementado em cerca de cinquenta e seis
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mil euros (56.000€) face ao ano anterior – tendo gerado uma receita líquida para o
município no valor de vinte e três mil, trezentos e noventa e seis euros, e noventa e oito
cêntimos (23.396,98€), perfazendo assim um saldo de cento e setenta e cinco mil, cento e
sete euros, e cinquenta e seis cêntimos (175.107,56€). Justificou o aumento no
investimento com o compromisso assumido de valorizar as festividades do concelho e de
trazê-las para o centro da cidade, com um cartaz mais rico e diversificado, apesar de
concentrado num período temporal menor, opções que conduziram a que estas tenham
sido eventualmente as festas mais concorridas de sempre no Marco de Canaveses, num
modelo de sucesso que promoveu sobremaneira o concelho. --------------------------------------Com o intuito de desmistificar alguma contrainformação acerca da estratégia de
publicitação das Festas do Marco, clarificou que o evento foi divulgado a título gratuito
nos comboios da CP, mediante uma parceria firmada com a empresa, e foi feito um spot
publicitário na RTP1, anunciado durante cinco dias, com um custo de dois mil,
quatrocentos e noventa e nove euros (2.499€). -------------------------------------------------------Em seguida, passou a fornecer alguns dados acerca da atividade da Associação Nativa
no combate eficaz à vespa velutina, numa metodologia de trabalho que envolve no
processo os Presidentes das Juntas de Freguesia e os apicultores do concelho. Das
duzentas e noventa e sete ocorrências registadas, confirmaram-se duzentos e dez ninhos
de vespa asiática, sendo o tempo médio de intervenção da Associação Nativa, para
erradicação dos ninhos, de apenas vinte e sete horas. -----------------------------------------------Em relação à Polícia Municipal, informou que a Câmara Municipal cabimentou uma
verba para dar resposta ao anseio dos efetivos no sentido da sua promoção de categoria
profissional, na sequência da medida de descongelamento de carreiras aplicada pelo
Governo Socialista. Esta revisão de carreiras será efetuada por concurso público, cujos
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procedimentos já estão a ser diligenciados. Avaliação similar será realizada para as
carreiras dos fiscais municipais. ------------------------------------------------------------------------Na área da limpeza urbana e resíduos sólidos, a Câmara Municipal de Marco de
Canaveses está a levar a cabo um estudo que prevê a colocação de mais cem ecopontos
no concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, relativamente ao Gabinete de Apoio ao Emigrante, referiu que desde o dia
dezasseis de agosto e após a assinatura do protocolo de segunda geração, o Gabinete teve
vinte e cinco utentes e registou setenta e quatro atendimentos, sendo que apesar de se
tratar maioritariamente de processos burocráticos complexos, já foi possível encerrar
nove processos. Mais informou que o funcionamento do Gabinete de Apoio ao Emigrante
de Marco de Canaveses foi elogiado e apontado como exemplo a seguir pelas suas boas
práticas pelo Dr. Jorge Oliveira, responsável pelos gabinetes, na última formação de
técnicos realizada. ----------------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente Mário Bruno da Silva Magalhães, em complemento, passou a
fornecer alguns dados atualizados sobre os investimentos efetuados em intervenções por
administração direta ou empreitadas. ------------------------------------------------------------------Enumerou algumas das obras realizadas por administração direta, entre as quais uma
intervenção em percurso pedonal no Parque de Lazer de Alpendorada, Várzea e Torrão;
reparação da conduta do pavimento na Rua Nossa Senhora das Neves (Avessadas e
Rosém); reposição de tapete em vala na Freguesia do Marco; instalação de guarda de
segurança na Rua do Cimo da Vila e na Rua Padre Agostinho Aguiar; alargamento e
intervenção em muros na Travessa da Granja (Paredes de Viadores e Manhuncelos);
instalação de guardas de segurança na Rua de Lardosa, reabilitação de pontão e muros no
Caminho de Vila Pouca, intervenção nas águas pluviais na Rua da Costa, alargamento e
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intervenção em diversos muros na Freguesia de Soalhães; limpeza e lavagem de diversas
ruas e pavimentos no centro da cidade do Marco; drenagem de águas pluviais na Estrada
da Ribeira, que liga os lugares de Ramalhães a Juncal (Freguesias de Soalhães e Paredes
de Viadores e Manhuncelos); intervenção na Rua José do Telhado (Freguesia do Marco);
limpeza da zona de lazer da Pontinha; tratamento e pintura das guardas de ferro em muros
de vedação do Cemitério Municipal; muro de suporte e escadas na Freguesia de Soalhães;
aquisição de um trator com escova para manutenção dos relvados sintéticos; instalação de
cento e vinte metros de coletores de águas residuais e abastecimento de água na Rua dos
Prados (Freguesia do Marco); fornecimento e aplicação de rails de proteção rodoviária na
ampliação do Cais do Torrão; intervenção de retroescavadora no campo do Maureles
Futebol Clube; instalação de dois bebedouros no Parque Fluvial do Tâmega; limpeza de
caixas de visita, coletores e redes de saneamento existentes na Freguesia de Vila Boa de
Quires e Maureles, permitindo a sua entrada em funcionamento e entrega à empresa
Águas do Marco. -----------------------------------------------------------------------------------------Ao nível das empreitadas fez referência à construção de passeios na Rua Rodrigo
Pinto Janeiro (Freguesia de Constante); colocação de sinalização horizontal em diversas
freguesias; construção de passeios na Rua da Venda Nova (Freguesia de Constance), na
Avenida de Miratâmega, Rua Conde de Leiria, Rua Santa Sabina, Travessa de Santa
Sabina, Rua Franciscanas, Rua do Vale do Covo e Rua de Leiria (Freguesia de
Alpendorada, Várzea e Torrão); conclusão das obras de pavimentação na Estrada da
Ribeira (Freguesia de Soalhães); arranjo da envolvente à Casa Mortuária de Ariz, com
execução de passeios, drenagem de águas pluviais e pavimentação (Freguesia de Bem
Viver); instalação de coletores de águas residuais, coletores de águas pluviais e
infraestruturas elétricas na Rua Amália Rodrigues; empreitada de manutenção, limpeza e
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pintura de fachadas e demais elementos, no Estádio Municipal do Marco de Canaveses;
trabalhos na Rua das Vergadas (Freguesia de Bem Viver), para dotar o arruamento de
infraestruturas públicas de abastecimento de água e águas residuais, desativando cerca de
vinte fossas, num investimento estimado em cerca de cem mil euros (100.000€);
intervenção na Rua dos Loureiros (Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão), para
construção de um muro de suporte, pavimentação e correção do perfil da via e instalação
de infraestruturas de água e saneamento; requalificação do Complexo Desportivo de
Paços de Gaiolo, com construção de um muro de suporte em alvenaria de pedra,
colocação de relvado sintético e instalação de sistemas de drenagem e rega automática do
mesmo, reformulação dos acessos aos balneários a partir do campo de jogos, colocação
de rede de vedação, fornecimento de balizas de onze e de sete, bem como as respetivas
bandeirolas, num investimento que totaliza cerca de duzentos e sessenta e quatro mil
euros (264.000€); arranjo urbanístico na área envolvente à Igreja de Santo Isidoro
(Freguesia de Santo Isidoro e Livração), cujos trabalhos têm um prazo estimado de cinco
meses, com um custo de cento e dez mil euros (110.000€). ----------------------------------------Informou ainda que na próxima semana terão início as empreitadas para extensão da
rede de abastecimento de água na Avenida da Feira Nova (Freguesia de Bem Viver),
intervenção na rede de drenagem de águas residuais na Rua das Vergadas (Freguesia de
Bem Viver), e o conjunto de obras de proximidade articuladas com os Presidentes de
Junta, as quais passou a enumerar com detalhe, com um total de investimento que
ascende a trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e um euros, e vinte e um
cêntimos (341.691,21€). A este valor acrescem as intervenções de colocação de tapete
betuminoso em diversas artérias do concelho, num valor estimado em cento e cinquenta e
seis mil, cento e noventa e quatro euros, e dezoito cêntimos (156.194,18€), perfazendo
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um total de quase meio milhão de euros (500.000€) de investimento em obras de
proximidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal, Abílio Moreira de Castro, Presidente da Junta
de Freguesia de Constance (PS), no uso da palavra, aproveitou a oportunidade para
agradecer ao Executivo da Câmara Municipal pelas obras efetuadas na sua freguesia, que
incluíram a criação de um parque desportivo na EB1 do Ladário, execução do passeio da
Rua Rodrigo Pinto Janeiro, e alargamento e colocação de passeio numa parte da Rua de
Venda Nova. ----------------------------------------------------------------------------------------------Concluiu não sem antes congratular o Executivo pelo processo em curso de
investimento no parque empresarial de Constance, que muito apraz a população da sua
freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal, António Adão da Silveira Monteiro,
Presidente da Junta de Freguesia de Soalhães (PS), felicitou a Câmara Municipal pela
conclusão da tão almejada obra na Estrada da Ribeira, de ligação entre Ramalhães e
Juncal, após meses de intensas e complicadas negociações com os proprietários de
terrenos, aos quais também agradeceu pelas cedências e comprometimento com o bem
comum. Deixou o repto para que logo que possível a obra possa ser complementada com
a pavimentação do passeio pedonal. -------------------------------------------------------------------Louvou a iniciativa de contratação da empresa Nativa, elogiando a resposta eficaz que
esta tem dado no combate aos ninhos de vespa asiática. --------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal, Américo Ricardo Ribeiro Moreira
(PPD/PSD), fazendo referência a informação segundo a qual a Câmara Municipal
disponibilizou assistência a banhistas, dois nadadores-salvadores, um bar e instalações
sanitárias na zona da Praia Fluvial de Bitetos, questionou se tais medidas não estão na
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esfera de responsabilidade da entidade concessionária. ---------------------------------------------Focando-se no Parque de Lazer de Alpendorada, indicou que embora este seja uma
mais valia para toda a população do Baixo Concelho, a relva encontra-se completamente
seca, fruto da falta de rega. Embora salvaguardando que tal situação poderia e deveria ter
sido acautelada pelo anterior Executivo, perguntou se a Câmara Municipal tem planos
para melhorar o sistema de rega do Parque de Lazer de Alpendorada. ---------------------------O Membro da Assembleia Municipal, Maria Estela Vieira Freitas (PPD/PSD), no
uso da palavra, começou por assinalar um lapso identificado na informação escrita, uma
vez que não foi distribuída aos membros da Assembleia Municipal a página seis da
mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Comentando uma intervenção anterior, declarou que enquanto Alpendoradense, não
sente qualquer tipo de animosidade por parte da Câmara Municipal, estando certa de que
a Presidente da Câmara saberá respeitar e honrar os compromissos assumidos com os
munícipes da Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. ----------------------------------------Em seguida, passando a abordar a temática relativa aos transportes escolares, elencou
algumas preocupações que têm sido transmitidas pelos pais e encarregados de educação
dos alunos dos Agrupamentos de Escolas do Marco e de Sande, nomeadamente em
relação aos horários dos transportes, que obrigam os alunos a permanecer nos
estabelecimentos escolares mais tempo do que seria suposto, sujeitando-os a eventuais
situações de bullying ou subtraindo tempo precioso que poderia ser utilizado para estudo
ou descanso, essenciais para a premissa de combate ao insucesso escolar. ----------------------Relativamente ao Agrupamento Escolar de Sande, fez notar que o autocarro que
usualmente trazia os alunos de Manhuncelos, Montedeiras ou Silvares não está
atualmente a efetuar esse percurso, obrigando os alunos a percorrer uma longa distância a
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pé até Penha Longa, além de situações similares às anteriormente mencionadas em
termos de horários dos transportes, que inclusivamente condiciona o estabelecimento do
melhor horário de componente letiva para os alunos à disponibilidade logística da
empresa Transdev. ---------------------------------------------------------------------------------------Ainda a propósito deste tema, questionou se a Câmara Municipal encontrou uma
solução para assegurar o transporte, durante o mês de julho, dos alunos que frequentam
cursos profissionais, e se estão igualmente asseguradas todas as condições para o
transporte de alunos com necessidades educativas especiais. --------------------------------------Por fim, tendo em vista os ajustes introduzidos ao método de cálculo da distância
entre a residência e o estabelecimento escolar para atribuição de passe, deixou a sugestão,
em nome da Bancada do PSD, para que a Câmara Municipal pondere reduzir o limite
mínimo de atribuição desse passe gratuito de três para dois quilómetros, o que poderia
beneficiar um conjunto mais alargado de alunos e famílias. ---------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal Joaquim Teixeira Monteiro da Rocha (CDSPP), no uso da palavra, começou por apresentar o seguinte voto de pesar pelo falecimento
do Sr. Fernando Ferreira: --------------------------------------------------------------------------------Voto de Pesar - “Considerando que faleceu recentemente o Sr. Fernando Ferreira,
que foi um prestigiado membro desta Assembleia, propõe-se um voto de pesar pelo seu
falecimento, a transmitir à família. --------------------------------------------------------------------Marco de Canaveses, 22 de setembro de 2018” -------------------------------------------------Solicitando a devida autorização para abordar um tema não incluído na informação
escrita, fez referência às comemorações evocativas da abertura da Linha da Livração,
saudando a Câmara Municipal por tal iniciativa – que incluiu uma exposição na Estação
do Marco – atendendo à importância da linha férrea para o desenvolvimento do concelho.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA
Fls
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL Nº 06
REALIZADA EM 22/09/2018

----Por outro lado, tendo comparecido ao colóquio “Linha do Douro – Futuro que tarda”,
que se realizou no Centro Cultural de Régua, tomou conhecimento de que a Comunidade
Intermunicipal do Douro – todos os municípios do Alto Douro até Espanha – foi unânime
na defesa da reabertura da Linha do Douro, desde o Pocinho a Barca d’Alva, e o seu
prosseguimento até Espanha, como primeira prioridade para o próximo Quadro
Comunitário de Apoio. Notou-se, porém, uma certa resistência por parte dos municípios
do país vizinho, que contrariando todos os pareceres técnicos, argumentam que a linha
não tem capacidade para suportar o tráfego pesado. Declarou ser este um tema de vital
importância para o Concelho de Marco de Canaveses, visto que pode traduzir-se na
diferença entre ter uma mera linha regional até ao litoral ou uma linha internacional de
ligação à Europa, recordando as diligências que conduziram, por iniciativa da Assembleia
Municipal, à Convenção de Barca d’Alva em dois mil e sete, que não teve a continuidade
expectável por força da crise financeira que se instalara no país. ---------------------------------Face ao exposto, afirmou ser tempo de o Marco de Canaveses e a Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa assumirem uma posição determinada a favor da
reabertura da Linha do Douro – solidarizando-se desta forma com a Comunidade
Intermunicipal do Douro – sensibilizando todos os seus parceiros e diligenciando junto
do Governo a necessária internacionalização desta linha ferroviária. -----------------------------O Membro da Assembleia Municipal, Mário Luís da Silva Monteiro (CDS-PP),
começou por deixar uma recomendação ao Executivo, no sentido de melhor sintetizar a
apresentação oral das obras efetuadas, para poupança de tempo e maior fluidez dos
trabalhos da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao combate à vespa asiática, indagou qual o primeiro contato a efetuar
em caso de necessidade. ------------------------------------------------------------------------------
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----Pegando na intervenção da deputada Estela Freitas, lembrou que as “picardias” entre
o Marco e Alpendorada são já tradicionais no concelho, pelo que não deverão ser-lhes
atribuídas mais importância do que estas merecem. -------------------------------------------------Em relação à Bienal da Pedra, e defendendo que a esta iniciativa se deverá dar
máxima visibilidade, sugeriu que o Executivo estendesse um convite a todos os líderes
partidários nacionais para comparecerem a este evento, visto que a sua presença atrai
naturalmente os órgãos de comunicação social. -----------------------------------------------------Sendo a pedra uma das principais marcas diferenciadoras do Concelho de Marco de
Canaveses, sugeriu que a Câmara Municipal possa ponderar a possibilidade de
disponibilizar determinados incentivos, ao nível das taxas de licenciamento, a entidades
ou cidadãos que se predisponham a usar o granito local na construção de habitações
próprias ou projetos similares, sendo esta uma forma de divulgar a matéria prima que está
na base da economia do concelho. ---------------------------------------------------------------------Por fim, agradeceu a intervenção realizada junto à EB 2/3 de Alpendorada, para
eliminação de um buraco existente na via. -----------------------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal, Eduardo Celso Machado de Queirós
Santana, Presidente da Junta de Freguesia do Marco (PS), no uso da palavra, agradeceu à
Câmara Municipal aquilo que tem vindo a ser realizado na Freguesia do Marco, passando
a enumerar algumas das intervenções recentes mais relevantes, como o alargamento de
vias para melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade – saudando a colaboração
prestada nesta área aos Presidentes de Junta, com a célere disponibilização de maquinaria
para o efeito – e ligações de saneamento que resolvem problemas pontuais da população.
----Agradeceu toda a colaboração dos serviços técnicos da Câmara Municipal, quer no
esclarecimento de dúvidas, quer no acompanhamento de obras em curso, deixando uma

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA
Fls
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL Nº 06
REALIZADA EM 22/09/2018

particular palavra de apreço ao Eng.º Couto Pereira pela sua disponibilidade e paciência. ----Assinalou o facto de a referida intervenção na Rua Maria Gil e na Rua António
Moreira ir ao encontro do projeto “Marco Investe”, cuja implementação se prevê para o
próximo ano, assegurando as condições necessárias para potenciar a fixação de novos
investidores no local, por força das infraestruturas criadas, fruto de uma visão estratégica
de futuro delineada pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------Registou as intervenções efetuadas em arranjos exteriores no Jardim de Infância de
Vila Verde e no Jardim de Infância de Freita, as quais agradeceu. --------------------------------Sublinhou ainda a preocupação com a higiene urbana no centro da cidade, naquela
que é uma responsabilidade partilhada entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia
do Marco, na manutenção da sede do concelho. Agradeceu a pronta resposta que a
Câmara Municipal tem dado às solicitações para varredura mecânica, que tem vindo a ser
estendida a mais arruamentos da freguesia, bem como a colaboração da empresa FCC no
que diz respeito à análise da real capacidade dos contentores de resíduos sólidos
instalados no centro da cidade, tendo sido tomada a decisão conjunta de substituir estes
por contentores com maior capacidade. ---------------------------------------------------------------Concluindo a sua intervenção, deixou uma palavra de agradecimento à Câmara
Municipal pela disponibilização de meios humanos e materiais para os dois grandes
eventos organizados pela Junta de Freguesia do Marco, a saber, o Mercado Romano e o
Mercado Medieval, que graças ao esforço concertado de todos os parceiros envolvidos,
projetaram com enorme sucesso e abrangência o nome do Concelho de Marco de
Canaveses. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal, Fernando Luís de Sousa Machado Soares
Vales (PPD/PSD), no uso da palavra, começou por lamentar que da informação escrita
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distribuída pelos membros da Assembleia não constem a grande maioria das obras
elencadas pelo Vice-presidente, o que não permite uma prévia preparação das questões a
serem suscitadas ao Executivo, pelo que apelou a que em futuras Assembleias a
informação escrita seja disponibilizada tão completa quanto possível. ---------------------------Saudando os benefícios conferidos aos Bombeiros Voluntários do Marco de
Canaveses, sugeriu o alargamento de tais medidas aos bombeiros que embora residam no
concelho, prestam serviços em Entre-os-Rios. -------------------------------------------------------Considerando positivo o balanço final das Festas do Marco, deixou uma saudação ao
Executivo, aos serviços da Câmara Municipal, e em especial aos incansáveis funcionários
da autarquia, cujo trabalho meritório se revelou essencial para o sucesso das festividades
do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------Deixou, porém, um reparo à comunicação do Executivo Socialista em relação às
Festas do Marco, alegando que em edições vindouras deverá haver maior restrição
naquilo que é meramente propaganda política. Lamentou ainda a decisão de acabar com a
Noite Solidária, que era promovida em parceria com a CERCIMARCO, perguntando se
estará nos planos do Executivo ressuscitar este evento que muito contribuía para apoiar
uma instituição com um trabalho altamente meritório no concelho. ------------------------------Acerca dos valores adicionais despendidos no programa das Festas do Marco,
assinalou que um maior investimento nesta área pressupõe obrigatoriamente um
desinvestimento em outras vertentes, entre as quais algumas que são consideradas
estruturantes e prioritárias, e que têm vindo a ser reiteradamente adiadas, como o
investimento no tecido económico, na reabilitação do espaço público, em políticas de
juventude ou ação social. Lembrou que embora o anterior Executivo tenha deixado a
Câmara Municipal com uma situação financeira equilibrada e estável – que permitiu
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inclusivamente baixar as taxas de IMI e outros impostos municipais para valores mínimos
– certo é que ainda existe um longo caminho a percorrer no que ao desenvolvimento do
concelho diz respeito, pelo que se exige cautela e rigor acrescidos na distribuição e
utilização dos dinheiros públicos. ----------------------------------------------------------------------A este propósito, entregou na Mesa da Assembleia um requerimento destinado ao
Executivo da Câmara Municipal, solicitando que no prazo legal de trinta dias lhe seja
remetida toda a informação, devidamente detalhada, relativa aos vários processos de
contratação de serviços, artistas e organização, bem como o custo de cada serviço e o
valor global despendido na realização das Festas do Marco de dois mil e dezoito. -------------Relativamente ao Festival do Anho Assado, argumentou ser seu entendimento que o
evento carece de uma maior divulgação e que eventualmente seja repensado o seu modelo
funcional, de modo a melhor promover a qualidade gastronómica do Marco de Canaveses
e consequentemente o turismo gastronómico. Acrescentou ser essencial para o sucesso
desta iniciativa um maior envolvimento da Confraria do Anho Assado, entidade abalizada
para poder efetuar um balanço sobre o festival, cujo sucesso não pode simplesmente ser
medido pela quantidade de anho vendida. ------------------------------------------------------------Em relação à questão do ciclo da água, e sendo unânime a importância de continuar a
investir nesta área, executando primariamente os investimentos lançados pelo anterior
Executivo, estimados em cerca de um milhão e meio de euros (1.500.000€), apelou a que
a Câmara Municipal possa dar uma atenção especial à rede de abastecimento de água e
saneamento da Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, atendendo às carências que tem
a este nível, derivadas do facto de ser uma freguesia geograficamente dispersa. ---------------Voltando à questão da resolução do diferendo judicial que opõe a Câmara Municipal à
empresa concessionária Águas do Marco, fez notar que de acordo com a alínea d) do n.º 1

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA
Fls
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL Nº 06
REALIZADA EM 22/09/2018

do art.º 20.º do CCP, a Presidente da Câmara tem liberdade para contratar uma firma de
advogados, por ajuste direto, até um valor de vinte mil euros (20.000€), pelo que a
iniciativa do Vereador António Dias não pode ser utilizada como justificação para não
avançar para os procedimentos tendentes à isenção aos Marcoenses de todas as taxas de
ligação à rede de água e saneamento, de acordo com o compromisso assumido perante a
população. Face ao exposto, uma vez mais apelou a que a Presidente da Câmara honre a
palavra dada aos Marcoenses e que avance com o acordo que afirmou em campanha
eleitoral estar pré-estabelecido com a empresa Águas do Marco, que certamente motivou
o voto de confiança que os Marcoenses depositaram no Executivo Socialista. -----------------Concluindo a sua intervenção, e salientando que o sucesso do Executivo neste capítulo
se traduzirá numa inegável mais valia para a população, declarou que a Bancada do PSD
não se escusará a relembrar sempre que possível os compromissos que foram assumidos
com os Marcoenses, até que estes sejam integralmente cumpridos. ------------------------------Neste ponto, o Presidente da Mesa da Assembleia disponibilizou aos presentes
cópia da página seis da informação escrita, a qual se encontrava em falta. ----------------------O Membro da Assembleia Municipal, Ricardo Manuel da Silva Soares, Presidente
da Junta de Freguesia de Bem Viver (PS), concordando ser uma preocupação a baixa taxa
de cobertura de abastecimento de água e saneamento no concelho e a urgência de resolver
definitivamente o litígio com a empresa concessionária, expressou a sua plena confiança
nas capacidades do Executivo Camarário para levar a bom porto tal desiderato. ---------------Até que tal venha a ser uma realidade, não deixou de louvar o investimento que tem
sido realizado no alargamento destas infraestruturas básicas, destacando em especial as
intervenções que permitem resolver alguns dos problemas identificados na sua freguesia,
como a existência de fossas a verter para a via pública ou a céu aberto ou ruturas nas
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condutas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Deu especial relevância ao facto de, finalmente, e graças aos esforços do atual
Executivo, a Unidade de Saúde Familiar de Bem Viver – que serve sete mil, cento e trinta
e oito utentes – poder vir a ter acesso à rede pública de abastecimento de água, obra que
consubstancia um importante sinal à população de que os valores que suportaram as
candidaturas apoiadas pelo Partido Socialista estão mais sólidos do que nunca, na
prossecução do objetivo de honrar todos os compromissos assumidos. --------------------------O Membro da Assembleia Municipal, Manuel Fernando da Costa Vieira (PS), no
uso da palavra, declarou poder-se constatar de intervenções anteriores que provavelmente
a Oposição não estará satisfeita com o bom trabalho que a Câmara Municipal tem
realizado ao longo de todo o concelho, e também na Freguesia de Alpendorada, Várzea e
Torrão, realçando que novas dinâmicas e estratégias têm conduzido o concelho a fatores
de desenvolvimento ímpares. Apontou como exemplos de sucesso na Freguesia de
Alpendorada, Várzea e Torrão o trabalho desenvolvido na Praia Fluvial de Bitetos –
tendo sido necessário aguardar doze anos para que este local fizesse jus ao seu nome,
com um excelente areal à disposição da população e dos milhares de turistas que visitam
o local – o investimento na condigna capela mortuária e a manutenção do relvado
sintético, além da constante representação do Executivo em inúmeras iniciativas
promovidas pelos grupos desportivos e associações da freguesia. --------------------------------Saudando um arranque de ano escolar sem sobressaltos, deu destaque à intervenção
realizada na Escola do Cruzeiro. -----------------------------------------------------------------------Nota ainda para o projeto de reabilitação de toda a zona ribeirinha da Praia de Bitetos,
para a conclusão do projeto de requalificação da zona envolvente ao Cemitério de
Alpendorada, para a remodelação do Mercado Municipal de Alpendorada, e para a futura
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intervenção de iluminação da Ponte Duarte Pacheco, um dos Ex-Libris do concelho. ---------Louvou o esforço da Câmara Municipal em promover a sexta edição da Bienal da
Pedra, seguindo um novo modelo que potencia esta feira no mercado internacional,
deixando de ser uma simples feira de cariz regional para expositores e clientes internos.
Neste sentido, congratulou-se com a sua deslocalização para o Parque de Lazer de
Alpendorada, atendendo às condições existentes e à sua beleza natural, bem como pelo
convite estendido a uma renomada arquiteta, Carla Juaçaba, para marcar presença neste
evento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, estando na ordem do dia as questões relacionadas com o imobilizado,
solicitou ao Executivo que proceda a uma avaliação dos inúmeros edifícios públicos sem
utilidade funcional, com o intuito de proceder à sua recuperação e adaptação para fins de
habitação social. ------------------------------------------------------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal, Bruno Sérgio Moreira Caetano (PS), no uso
da palavra, manifestou a sua saturação face ao tema em volta da alegada dicotomia entre
Alpendorada e o resto do concelho, cuja discussão não faz qualquer sentido em sede de
Assembleia Municipal, visto que os seus membros foram eleitos para representar e
defender os interesses da população de todo o concelho. -------------------------------------------Passando este ponto prévio, congratulou-se pelo novo modelo adotado na organização
das Festas do Marco, quer pela dinâmica impressa ao evento e visível no número de
visitantes de fora do concelho, quer pela aposta num cartaz cultural ambicioso que elevou
o nome e promoveu amplamente a imagem de Marco de Canaveses. ----------------------------Repudiando a demagogia fácil utilizada em algumas das intervenções que versaram
sobre o investimento realizado nas Festas do Marco, sublinhou a sua importância e o
retorno efetivo que tal investimento traz ao concelho. -------------------------------------------
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----Solicitou mais informações acerca do programa de combate ao insucesso escolar, com
um investimento a rondar os dois milhões e meio de euros (2.500.000€). -----------------------Focou a repercussão nacional e internacional que pode ter a efetiva aposta na
utilização dos planos de água do concelho para a promoção de desportos náuticos. -----------Sublinhou os benefícios da iniciativa “No poupar é que está o ganho”, promovida
junto da comunidade educativa. ------------------------------------------------------------------------No âmbito da higiene urbana, congratulou-se com a possibilidade de colocação de
mais cem ecopontos ao longo do concelho, que certamente virão minorar alguns
inconvenientes reportados, embora ressalvando que a adoção de comportamentos de
maior civismo são a chave para combater o problema do lixo indevidamente depositado
na via pública. --------------------------------------------------------------------------------------------Menção positiva para a exposição inaugurada no âmbito da comemoração dos cento e
quarenta anos do troço da Linha do Douro entre Caíde e Juncal, para quem esta iniciativa
adquire faceta emocional, visto ser filho de antigos funcionários da CP, além da inegável
importância da via ferroviária para o desenvolvimento do concelho, em tempos em que as
estações de caminhos de ferro eram vetor central das comunidades. -----------------------------Abordando, por fim, os preparativos para mais uma edição da Bienal da Pedra,
expressou a sua convicção de que a Câmara Municipal está no bom caminho para tornar
este evento uma verdadeira feira internacional, saudando a parceria com a Casa da
Arquitetura que indubitavelmente valorizará o certame. Aproveitou para sugerir aos
membros da Assembleia que façam uma breve pesquisa acerca do trabalho da arquiteta
convidada, Carla Juaçaba, chamando particular atenção para o projeto denominado “Casa
Rio Bonito”, que utiliza uma pedra em tudo semelhante à que é extraída e transformada
no Baixo Concelho. A este propósito, lançou um desafio ao Executivo, no sentido de que
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o projeto que a arquiteta venha a efetuar para o Município de Marco de Canaveses incida
sobre um Posto de Turismo ou um empreendimento ligado aos desportos náuticos, sendo
que uma obra de referência nesta vertente potenciaria sobremaneira a promoção destas
modalidades além-fronteiras. ---------------------------------------------------------------------------Terminadas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu à votação o voto de pesar
apresentado pelo Membro desta Assembleia Municipal Joaquim Monteiro da Rocha,
tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, respondendo
aos membros da Assembleia, e começando pela intervenção do deputado Abílio Castro,
agradeceu as referências positivas às intervenções realizadas em particular na Freguesia
de Constance. Mesma nota para a intervenção do deputado António Monteiro, em
especial no que diz respeito à conclusão da ligação entre Ramalhães e Juncal, obra que
muito reivindicou enquanto exerceu funções como Presidente da Junta de Freguesia de
Soalhães, comprometendo-se a analisar junto dos serviços técnicos a possibilidade de
criação de um passeio pedonal na referida via. ------------------------------------------------------Respondendo ao deputado Américo Moreira, explicou que em relação à concessão
na Praia Fluvial de Bitetos, foi estabelecido um acordo nos mesmos moldes do que vinha
sendo praticado em anos anteriores com os proprietários do bar. ---------------------------------Sobre a manutenção do Parque de Lazer de Alpendorada, sublinhou o facto de o
anterior Executivo não ter acautelado a instalação de um sistema de rega adequado, visto
que o existente não dá uma resposta eficiente a toda a área do parque de lazer, cabendo ao
atual Executivo corrigir um projeto que foi mal planeado e executado, já tendo sido dados
passos nesse sentido. -------------------------------------------------------------------------------------Passando para a intervenção da deputada Estela Freitas, começou por pedir desculpas
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pela omissão da página seis na documentação que foi distribuída aos membros da
Assembleia, tendo-se tratado de um lapso na digitalização da informação escrita. -------------Informou que o assunto referente aos horários dos transportes escolares, não sendo
novo – recorrentemente apresentado à Câmara Municipal nos últimos anos, sem que o
anterior Executivo lhe tenha dado uma solução efetiva – já foi amplamente debatido no
Conselho Municipal de Educação e em várias reuniões de trabalho para preparação do
lançamento do novo ano letivo. Fez notar que não tendo o Marco de Canaveses uma rede
exclusiva para transporte escolar, vê-se na obrigatoriedade de se sujeitar aos horários das
carreiras que efetuam o transporte de alunos, nem sempre adequados aos horários letivos
definidos pelos Agrupamentos Escolares. Informou que a Câmara Municipal, o Conselho
Municipal de Educação e os Agrupamentos de Escolas voltarão a reunir para fazer um
balanço do primeiro mês deste novo ano letivo, com uma análise que incidirá sobretudo
sobre estas questões dos transportes escolares, pelo que a empresa transportadora será
convidada a fazer-se representar nessa reunião. -----------------------------------------------------Quanto ao transporte dos alunos que frequentam escolas profissionais durante o mês
de julho, indicou que o mesmo se encontra assegurado, visto estar salvaguardado no
contrato com a empresa Transdev. A Câmara Municipal está também a monitorizar de
perto o transporte de alunos com necessidades educativas especiais acompanhados pela
Apadimp e CERCIMARCO. ---------------------------------------------------------------------------Sobre a proposta para redução do limite de distância para atribuição de passe gratuito
de transporte escolar, de três para dois quilómetros, lembrou que tais limites são
definidos, não pela Câmara Municipal, mas pela Legislação nacional vigente, pelo que
terão que ser escrupulosamente cumpridos. ----------------------------------------------------------Agradeceu o voto de pesar apresentado pelo deputado Monteiro da Rocha, ao qual se

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA
Fls
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL Nº 06
REALIZADA EM 22/09/2018

associou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Agradeceu também a emotiva referência à comemoração dos cento e quarenta anos
desde a chegada dos transportes ferroviários ao Marco de Canaveses, marco histórico que
o município não quis deixar de assinalar – com a colocação de painéis informativos nas
Estações da Livração, Juncal e Marco, e com a exibição de uma singela exposição –
destacando-se como fator essencial para o desenvolvimento económico e social do
concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------Solidarizou-se com o desejo expresso pelo deputado, de poder testemunhar a tão
almejada internacionalização da Linha do Douro. ---------------------------------------------------Passando para as interpelações do deputado Mário Luís Monteiro, começou por
informar que a intervenção para erradicação de ninhos de vespa asiática pode ser
solicitada diretamente aos serviços de Proteção Civil da Câmara Municipal, por telefone
ou e-mail. --------------------------------------------------------------------------------------------------Escusou-se a tecer comentários adicionais sobre a alegada dicotomia entre a Freguesia
de Alpendorada, Várzea e Torrão e o restante concelho, recusando-se a alimentar uma
polémica infundada, não deixando, porém, de salientar que a exemplo daquilo que fez
enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Soalhães, cada Presidente de Junta é
responsável pela defesa dos interesses da sua freguesia e respetiva população, o que por
vezes poderá gerar alguns atritos. ----------------------------------------------------------------------Agradeceu a pertinente sugestão de estender um convite aos líderes dos Partidos para
a próxima edição da Bienal da Pedra. -----------------------------------------------------------------Deixou também uma palavra de agradecimento ao Presidente da Junta de Freguesia do
Marco, pelas referências positivas às intervenções que têm vindo a ser realizadas na sua
freguesia e à estreita cooperação que tem pautado os relacionamentos institucionais entre
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a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia do Marco, acrescentando que as portas da
Câmara Municipal estarão sempre abertas e os seus serviços inteiramente disponíveis
para colaborar de perto com os Presidentes de Junta. -----------------------------------------------Sobre a intervenção do deputado Luís Vales, relativamente ao alargamento dos
benefícios concedidos aos bombeiros voluntários do Marco, revelou que a proposta já
chega fora de tempo, uma vez que proposta similar já foi anteriormente apresentada em
Reunião de Câmara pelo Vereador Paulo Teixeira, tendo a Vereadora Carla Babo alegado
que o anterior Executivo tinha efetuado uma avaliação nesse sentido, concluindo não ser
possível implementar a proposta à luz da Legislação em vigor. Assegurou, no entanto,
que a Câmara Municipal está novamente a analisar esta matéria pertinente. --------------------Associou-se ao especial cumprimento aos funcionários da autarquia pela diligência,
disponibilidade e dedicação que ficaram bem patentes nos trabalhos desenvolvidos ao
longo das Festas do Marco, correspondendo inteiramente às orientações e expetativas da
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------Justificou a não realização da Noite Solidária da CERCIMARCO com o facto de o
programa das Festas do Marco ter sido condensado de dez para cinco dias, tendo havido o
cuidado por parte da Câmara Municipal de comunicar atempadamente a todas as
entidades envolvidas quais os eventos retirados do programa. Aditou existirem
certamente muitas outras formas eficazes de apoiar o trabalho solidário da
CERCIMARCO, instituição credora do maior reconhecimento e estima dos Marcoenses,
por ser a única no concelho que labora no apoio a cidadãos portadores de deficiências. ------Não querendo alongar o debate em relação ao investimento realizado no programa das
festas, salientou ter sido uma opção política ponderada e legitimamente assumida, com
contas devidamente validadas e apresentadas e com resultados manifestamente
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satisfatórios no que diz respeito à dinamização e promoção do Concelho de Marco de
Canaveses. -------------------------------------------------------------------------------------------------Explicou que o novo modelo definido para o Festival do Anho Assado implicou a sua
integração nas Festas do Concelho, com uma franca aposta numa maior visibilidade e
projeção da gastronomia local. Sendo a promoção deste prato típico da região objetivo
primordial da Confraria do Anho Assado, foi com consternação que a Câmara Municipal
viu ser rejeitado o convite para que esta participasse do festival, alegando não se rever no
modelo adotado. ------------------------------------------------------------------------------------------Refutando a argumentação do deputado Luís Vales, declarou que tratando-se de um
festival para promoção do anho assado, o melhor barómetro para efetivamente avaliar o
sucesso da iniciativa não poderá ser outro além da quantidade de anho vendido e
consumido. Mais esclareceu que tal avaliação final não foi efetuada pela Câmara
Municipal, mas sim pelos restaurantes aderentes – com quem foi discutido previamente e
unanimemente deliberado este novo modelo para o festival – cujos proprietários se
manifestaram muito satisfeitos com o balanço da iniciativa. ---------------------------------------Estranhando que o assunto tenha sido suscitado pelo deputado Luís Vales e não pela
Presidente da Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, referiu que a revisão
orçamental que será discutida e deliberada na presente sessão prevê duas obras na rede de
abastecimento de água da freguesia, nomeadamente na Rua de Petada e Rua da Cruz. --------Classificando de quase doentia a insistência no tema referente ao litígio com as Águas
do Marco e a opção política exercida pelo Vereador do PSD, António Dias, lamentou a
postura de um Partido que embora tenha estado à frente dos destinos do município
durante doze anos – tendo o deputado Luís Vales exercido inclusivamente funções como
vereador – não conseguiu solucionar este problema de acordo com as expetativas da
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população, o qual se foi agravando ao longo do tempo, utilizando agora as suas
intervenções enquanto Oposição para reivindicar veementemente uma célere resolução
para este problema herdado. ----------------------------------------------------------------------------Agradecendo a intervenção do deputado Ricardo Soares, informou ter havido
recetividade da Administração Regional de Saúde para custear as obras de ligação à rede
pública de abastecimento de água na Unidade de Saúde Familiar da Feira Nova. --------------Seguidamente, e aludindo à intervenção do deputado Fernando Vieira, realçou a
parceria com a Casa da Arquitetura que certamente engrandecerá a Bienal da Pedra e
colocará o Marco de Canaveses na rota da arquitetura nacional e internacional. ---------------Informou estar já realizado o trabalho de inventariação do património imobilizado da
Câmara Municipal, tendo sido articulada com os Presidentes de Junta a possibilidade de
adaptação de alguns dos edifícios para habitação social e outro tipo de respostas sociais
necessárias no concelho. --------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao deputado Bruno Caetano, associou-se aos votos de congratulação
pelo sucesso das Festas do Marco, salientando sobretudo a recetividade popular que estas
tiveram. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente

ao

programa

integrado

de

combate

ao

insucesso

escolar

“#sucessoescolar”, e embora muito mais houvesse a dissertar sobre este, enfatizou em
especial o investimento de cerca de um milhão e meio de euros (1.500.000€) na
requalificação de dez estabelecimentos escolares, para que os alunos possam usufruir de
melhores condições nas atividades letivas, além do investimento na contratação de
recursos humanos especializados para dar resposta às carências identificadas em algumas
escolas do 1.º ciclo, e em particular para os alunos com necessidades educativas
especiais. Serão também colocados dois assistentes operacionais e duas assistentes
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técnicas na Escola Secundária do Marco, colmatando assim as lacunas recorrentes do
Ministério da Educação em termos de recursos humanos. -----------------------------------------Esgotado o tempo para resposta, concluiu a sua intervenção indicando que informação
completa e detalhada sobre o investimento da Câmara Municipal na área da educação
poderá ser encontrada na última edição do jornal A Verdade. -------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO DOIS – Informação sobre os compromissos plurianuais
face à autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso – LCPA; tomada de conhecimento. --------------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte do plenário, a Assembleia passou para o ponto
seguinte da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO TRÊS – Informação Semestral sobre a situação
Económica – Financeira do Município de Marco de Canaveses, nos termos da alínea
d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; tomada de
conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------O plenário tomou conhecimento da informação semestral sobre a situação económica
e financeira do Município de Marco de Canaveses. -------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO QUATRO – Apreciação e deliberação, sob proposta da
Câmara, para aprovação da Associação dos Concelhos e Municípios do Rio Tâmega
– AMRT – Dissolução. --------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da
palavra, passou a introduzir este ponto, explicando tratar-se de um processo despoletado
pelo Tribunal de Contas, uma vez que as contas do Município de Marco de Canaveses
faziam referência a esta Associação dos Concelhos e Municípios do Rio Tâmega, embora
a mesma já não tenha qualquer atividade, pelo que se solicita autorização da Assembleia
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Municipal para que, de acordo com os estatutos da associação, a mesma possa ser
dissolvida. -------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo pedidos de intervenção por parte dos membros da Assembleia, o
Presidente da Mesa Jorge Francisco Vieira, submeteu à votação o Ponto Três, Ponto
Quatro da ordem de trabalhos, tendo este sido aprovado por unanimidade, com trinta e
seis (36) votos a favor, zero (00) votos contra, e zero (00) abstenções. --------------------------Este ponto foi aprovado em minuta. ---------------------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO CINCO – Apreciação e deliberação sobre proposta da
Câmara

Municipal

para

aprovação

da

Segunda

Adenda

ao

Contrato

Interadministrativo de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal do
Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. --------------A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da
palavra, introduziu este ponto, explicando tratar-se de um procedimento burocrático
necessário para delegação de competências na Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e
Folhada, que ficará responsável pelo fornecimento de refeições e pelo desenvolvimento
das Atividades de Animação e Apoio à Família em todas as escolas do 1.º ciclo e ensino
pré-escolar da freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------Salientando o aspeto positivo e os benefícios de tais responsabilidades serem
assumidas pelas entidades que mais próximas estão da população, ressalvou o facto de a
Câmara Municipal ter duplicado o apoio financeiro concedido por cada aluno – de cinco
euros e meio (5,50€) para onze euros (11€) – além de ter reforçado a verba concedida
para os equipamentos de cozinha, de setecentos e cinquenta (750€) para mil euros
(1.000€). ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aproveitando esta temática, fez um breve resumo acerca do processo que conduziu à
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decisão favorável (entretanto revertida) ao encerramento do Jardim de Infância da Légua,
tomada em reunião com o Conselho Municipal de Educação e com o Agrupamento
Escolar, em abril do corrente ano, pelo facto de este estabelecimento de ensino ter apenas
cinco crianças matriculadas. No mês seguinte, porém, a Câmara Municipal rececionou
uma missiva da Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, dando conta de que,
afinal, haveria dez crianças inscritas no jardim de infância, situação reportada à DGEstE,
que respondeu, no dia vinte e um de agosto, que a situação iria ser reavaliada pela
Direção Geral de Educação da Região Norte e pelo Ministério da Educação. Finalmente,
no dia vinte e um de setembro, a Secretaria de Estado comunicou existir disponibilidade
do Ministério da Educação para reverter a decisão e manter em funcionamento o Jardim
de Infância da Légua, o que se traduz numa ótima notícia para a Freguesia de Várzea,
Aliviada e Folhada. --------------------------------------------------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal, Maria José Pinto Cerqueira, Presidente da
Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada (PPD/PSD), no uso da palavra, e
comentando o resumo efetuado pela Presidente da Câmara Municipal, revelou que
infelizmente não teve conhecimento em tempo devido da decisão tomada por
unanimidade no Conselho Municipal de Educação, favorável ao encerramento do Jardim
de Infância da Légua, além de se lamentar o facto de a Junta de Freguesia ou a
Coordenadora do Jardim de Infância não terem sido previamente auscultadas sobre este
assunto, visto que à data já teriam conhecimento de que existiriam dez alunos
matriculados. Preocupados com a eventual irreversibilidade da decisão de encerramento,
a Junta de Freguesia e a Associação de Pais fizeram uma exposição à Câmara Municipal
e ao Agrupamento de Escolas no dia dezasseis de maio do corrente ano, sendo que numa
resposta tardia, a Câmara Municipal informou que o assunto seria remetido à DGEstE. ---
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----Comungando da opinião de que a Câmara Municipal poderia não estar a fazer tudo ao
seu alcance para garantir a manutenção em funcionamento do Jardim de Infância da
Légua, a Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, juntamente com
representantes dos pais dos alunos matriculados, solicitaram uma audiência ao Delegado
da DGEstE, Dr. José Mesquita, que se veio a realizar no dia dois de agosto. Nessa
reunião, o Dr. José Mesquita terá sido sensível aos argumentos apresentados contra o
encerramento do Jardim de Infância da Légua – sendo que a exposição remetida pela
Câmara Municipal não fazia qualquer referência, por exemplo, à reduzida densidade
populacional da freguesia – tendo-se comprometido a fazer uma exposição junto da
Secretaria de Estado, tendente à reavaliação da situação, mediante apresentação de um
documento subscrito pelos pais dos alunos matriculados, o qual foi remetido logo no dia
seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Culminando este processo, foi com enorme satisfação que também recebeu a
comunicação, diretamente do Delegado da DGEstE, de que a Direção Regional de
Educação do Norte seria favorável à reabertura do Jardim de Infância da Légua. --------------Face ao historial exposto, questionou quais as razões para a aparente falta de empenho
da Câmara Municipal na defesa do Jardim de Infância da Légua, e por que razão não foi a
Junta de Freguesia ou os responsáveis pelo estabelecimento escolar auscultados em
devido tempo, o que poderia ter evitado uma decisão eventualmente prejudicial para a
Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada e para a sua população. --------------------------------Como nota final, em relação às intervenções em vista para alargamento da rede de
saneamento na sua freguesia, esclareceu que em momento algum foi a Rua da Cruz, em
Gouveia – onde coincidentemente reside o candidato pelo Partido Socialista à Junta de
Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, derrotado nas últimas eleições autárquicas –
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elencada como prioridade de intervenção pela Junta de Freguesia, que uma vez mais não
foi auscultada sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, em resposta,
esclareceu que quando o Conselho Municipal de Educação reuniu, em abril, para
deliberar sobre esta matéria, o que estava em cima da mesa eram matrículas efetivas – à
data, apenas cinco – e não intenções de matrícula, mediante dados que são cedidos pelo
Ministério da Educação, e não pela Câmara Municipal ou Junta de Freguesia, razão pela
qual uma primeira decisão unânime apontou no sentido do encerramento do Jardim de
Infância da Légua, por ser entendimento geral que o número de alunos não justificaria a
sua manutenção. ------------------------------------------------------------------------------------------Mais clarificou que a decisão de encerrar estabelecimentos escolares não compete à
Câmara Municipal ou ao seu Executivo, mas sim ao Ministério da Educação, o qual leva
em conta as deliberações dos Conselhos Municipais de Educação antes de tomar uma
decisão definitiva. ----------------------------------------------------------------------------------------Por outro lado, indicou que o Delegado da DGEstE, Dr. José Mesquita, já tinha
conhecimento prévio da situação, visto ter sido contatado, quer pela Câmara Municipal,
quer pelo Agrupamento Escolar, através de uma comunicação que leu integralmente, para
esclarecimento, em que se solicitava a reversão da decisão anteriormente tomada, no
sentido do encerramento do jardim de infância. -----------------------------------------------------Rematando o assunto, declarou que o desfecho final, que muito satisfaz a Câmara
Municipal e sobretudo a Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada e a sua
população, deve sobrepor-se a quaisquer nuances ou interpretações sobre o desenrolar do
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às duas intervenções previstas na rede de saneamento, explicou que
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tem sido postura do Executivo Camarário ouvir e ir ao encontro da população – prática
que tem implementado em base semanal, com visitas a todas as freguesias – pelo que
algumas das obras lançadas pela Câmara Municipal, um pouco por todo o território, têm
por objetivo específico corresponder às reivindicações legítimas e solicitações diversas
dos cidadãos Marcoenses. -------------------------------------------------------------------------------Findas as intervenções, o Presidente da Mesa Jorge Francisco Vieira submeteu à
votação o Ponto Três, Ponto Cinco da ordem de trabalhos, tendo este sido aprovado por
unanimidade, com trinta e cinco (35) votos a favor, zero (00) votos contra, e zero (00)
abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------Este ponto foi aprovado em minuta. ---------------------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO SEIS – Apreciação e deliberação sobre proposta da
Câmara Municipal para aprovação do Contrato Interadministrativo de Delegação
de Competências entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a Junta de
Freguesia de Tabuado. ---------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da
palavra, explicou tratar-se de um contrato interadministrativo em tudo similar ao
deliberado no ponto anterior, tendo a Junta de Freguesia de Tabuado manifestado
disponibilidade para assumir a responsabilidade pelas Atividades de Animação e Apoio à
Família e pela distribuição de refeições escolares. --------------------------------------------------Referindo-se a ambos os contratos interadministrativos, declarou serem decisões que
muito enaltecem o papel preponderante das Juntas de Freguesia e seus Presidentes, que
aceitaram um desafio que possibilitará, pelo fator proximidade, dar uma resposta mais
eficaz às necessidades da comunidade educativa. ---------------------------------------------------Não havendo intervenções por parte do plenário, o Presidente da Mesa Jorge

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA
Fls
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL Nº 06
REALIZADA EM 22/09/2018

Francisco Vieira submeteu à votação o Ponto Três, Ponto Seis da ordem de trabalhos,
tendo este sido aprovado por unanimidade, com trinta e seis (36) votos a favor, zero (00)
votos contra, e zero (00) abstenções.-------------------------------------------------------------------Este ponto foi aprovado em minuta. ---------------------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO SETE – Apreciação e deliberação sobre proposta da
Câmara Municipal para aprovação do Reconhecimento do Interesse para as
Populações e para a Economia Local da Intenção na Requalificação da Rua Direita
– Sobretâmega. ------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da
palavra, passou a apresentar este ponto, sublinhando a importância de se reconhecer o
interesse público e turístico da requalificação do centro histórico de Sobretâmega,
atendendo à sua localização, recursos naturais e património edificado. --------------------------Lembrou que o centro histórico de Sobretâmega tem a classificação de Aldeia de
Portugal desde maio de dois mil e doze, tendo na proximidade a Igreja Matriz
(monumento inserido na Rota do Românico) e as Caldas de Canaveses, e abrangendo um
dos sete percursos pedestres do concelho (PR5 – “Caminhos de Canaveses”), que muito
têm potenciado o turismo na região. -------------------------------------------------------------------Mais explicou que o reconhecimento do interesse para as populações e para a
economia local é fator indispensável para o município poder candidatar a requalificação
do centro histórico de Sobretâmega ao Programa Leader, a uma medida denominada
“Renovação de Aldeias”, razão pela qual se apresenta esta proposta, previamente
aprovada por unanimidade em Reunião de Câmara, à Assembleia Municipal. ------------------O Membro da Assembleia Municipal, Luís Carlos Soares Vieira (PS), congratulouse com a proposta apresentada, visando esta uma requalificação que certamente
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proporcionará aos cidadãos de Sobretâmega melhor qualidade de vida, além do
aproveitamento das suas potencialidades turísticas. -------------------------------------------------Destacou o valor incomensurável do património histórico, arquitetónico e paisagístico
da Freguesia de Sobretâmega, fatores que a colocam no conjunto das freguesias com
maior potencial turístico na região do Tâmega e Sousa. --------------------------------------------Acrescentou, porém, que mais importante do que a insistência nas potencialidades de
uma região é a adoção de medidas efetivas que tornem possível exponenciar e aproveitar
essas mesmas potencialidades, nunca perdendo de vista os superiores interesses dos
cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Consequentemente, saudou a previsão de intervenção na Rua Direita, que se encontra
atualmente bastante degradada e praticamente intransitável, agradecendo à Presidente da
Câmara e ao seu Executivo a tenacidade em finalmente dar resposta a um anseio antigo
da população de Sobretâmega, que embora razoável e legítimo, infelizmente nunca foi
concretizado, apesar de Câmara Municipal e Junta de Freguesia partilharem a mesma cor
política em mandatos anteriores. -----------------------------------------------------------------------Apontou o exemplo da recente instalação de bebedouros no Parque Fluvial do Tâmega
para demonstrar que nem sempre os investimentos precisam ser avultados para fazerem a
diferença, bastando que exista vontade política dos órgãos executivos para colocar os
projetos em andamento. ---------------------------------------------------------------------------------Outro dos aspetos que o aprouve nesta proposta foi verificar a determinação e
iniciativa do Executivo ao buscar fontes externas de investimento para o Marco de
Canaveses e para a Freguesia de Sobretâmega, tendo a audácia de perceber que tudo
aquilo de que o concelho necessita não pode ser exclusivamente financiado pelo
Orçamento Municipal. Assinalou ainda como aspeto positivo e diferenciador do atual
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Executivo as boas relações institucionais que mantém com o Governo de Portugal. -----------Concluiu a sua intervenção, não sem antes desmistificar a ideia de que o Executivo
herdou uma Câmara Municipal com os cofres recheados, recordando que a renegociação
do endividamento municipal que conduziu a uma redução no serviço da dívida apenas
compensa a quebra de receitas resultante da decisão de baixar as taxas dos impostos
municipais. Face a este panorama, regozijou-se uma vez mais pela atitude proativa do
Executivo, que se tem demarcado do anterior Executivo pela aposta nos investimentos
com recursos a fundos comunitários e investimento privado. --------------------------------------A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira,
complementando a sua intervenção anterior, explicou que a candidatura a apresentar
contempla um valor máximo de cento e vinte mil euros (120.000€), comparticipado por
fundos comunitários a cinquenta por cento (50%). Passou a descrever as intervenções
projetadas, que incluem a nivelação do piso, colocação de infraestruturas de água e
saneamento e rede elétrica e de telecomunicações. Em termos de obra imaterial, está
planeada a instalação de um ponto de visualização virtual em Canaveses, o qual se
pretende que seja um elemento turístico de grande impacto e relevância, replicando um
modelo que já está a ser seguido em Tongóbriga. ---------------------------------------------------Terminadas as intervenções, o Presidente da Mesa Jorge Francisco Vieira submeteu
à votação o Ponto Três, Ponto Sete da ordem de trabalhos, tendo este sido aprovado por
unanimidade, com trinta e seis (36) votos a favor, zero (00) votos contra, e zero (00)
abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------Este ponto foi aprovado em minuta. ---------------------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO OITO – Apreciação e deliberação sobre proposta da
Câmara Municipal para aprovação da Modificação Orçamental do Tipo Revisão n.º
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2 aos Documentos Previsionais de 2018. -----------------------------------------------------------A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da
palavra, passou a apresentar este ponto, começando por declarar que esta revisão
orçamental proposta surge da necessidade de reprogramação de alguns investimentos
municipais, principalmente no âmbito do PARU, atendendo a que a evolução dos projetos
não deixa antever a execução integral de despesa no decurso do corrente ano. Na
sequência deste reajustamento, aprovado pela Comissão Diretiva do Norte 2020 a vinte e
dois de fevereiro de dois mil e dezoito, foi possível incluir no PARU a reabilitação de
vários arruamentos que não estavam inicialmente previstos, como na Rua da Santa Casa
da Misericórdia. ------------------------------------------------------------------------------------------Recordou ainda que a Câmara Municipal do Marco de Canaveses decidiu convidar
todos os gabinetes de arquitetura e engenharia referenciados pelos serviços técnicos para
participarem do projeto de requalificação do espaço urbano público da cidade do Marco,
cuja apresentação pública decorreu no dia três de novembro de dois mil e dezassete,
merecendo particular destaque a abertura da Câmara Municipal para alargar a discussão
destes projetos à sociedade civil. -----------------------------------------------------------------------Destacou o trabalho meritório dos técnicos da Câmara Municipal que otimizaram os
projetos apresentados por gabinetes externos – de acordo com a contratação efetuada pelo
anterior Executivo – reduzindo assim a margem de erro dos mesmos. Citou, a título de
exemplo, a inclusão em projeto da substituição das infraestruturas de água e saneamento
em alguns arruamentos, a execução de um plano rodoviário de ação concertada com os
vários agentes, para garantir a melhor mobilidade no centro urbano no decurso das obras,
e a articulação do calendário de intervenção junto à Escola EB1 do Marco com o período
de férias letivas. ---------------------------------------------------------------------------------------
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----Apesar de todos os esforços, registaram-se significativos atrasos por parte da
Autoridade de Gestão do Norte 2020 na análise e avaliação das candidaturas apresentadas
e consequentemente na contratualização dos incentivos à reabilitação urbana com o
município e na execução efetiva das obras no terreno. ---------------------------------------------Explicou que a reprogramação orçamental implica uma diminuição de um milhão,
oitocentos e setenta e dois mil euros (1.872.000€) na rubrica de transferências de capital,
comparticipação comunitária dos projetos financiados pelo FEDER não executados,
sendo possível ao município realocar fundos libertos para antecipar alguns investimentos
prioritários programados, constantes do manifesto eleitoral do Partido Socialista. -------------O Vice-presidente, Mário Bruno Magalhães, em complemento, passou a discriminar
quais os investimentos que o Executivo pretende antecipar com as verbas libertadas pela
não execução de alguns dos projetos do PARU, que incluem a aquisição de novos
equipamentos para as oficinas municipais, material informático e viaturas, reabilitação de
parques infantis, colocação de rails de proteção, apoios pontuais a associações do
concelho, aquisição de bens e serviços na área da cultura, desporto e ação social,
investimentos vários na rede de saneamento, intervenções em viadutos e arruamentos, e
obras de proximidade diversas na sequência das solicitações das Juntas de Freguesia e
dos munícipes, entre as quais várias intervenções de pavimentação. -----------------------------No cômputo geral, como resultado da revisão orçamental proposta, estima-se atingir
um valor de investimento de cerca de dois milhões de euros (2.000.000€) em todas as
freguesias do Concelho de Marco de Canaveses, dando resposta cabal às carências que
vão sendo comunicadas ao Executivo, maioritariamente nas visitas efetuadas a cada uma
das freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------O Membro da Assembleia Municipal Nuno Vítor Diogo Pinto (PS), no uso da
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palavra, passou a tecer algumas considerações acerca da revisão orçamental proposta,
começando por salientar que as razões apontadas para esta revisão vêm comprovar que,
ao contrário do que lamentavelmente tem vindo a ser ventilado, os projetos no âmbito do
PARU lançados pelo anterior Executivo estavam longe de estar prontos para execução.
Destacou, por outro lado, a visão mais abrangente que o atual Executivo demonstra ter
sobre estes projetos, tendo a sensibilidade de perceber que aquilo que os Marcoenses
menos precisarão neste momento são intervenções parcamente planeadas e sem projeção
de futuro no centro da cidade, como as que se registaram num projeto de regeneração
urbana recente que ainda hoje é de má memória para os Marcoenses. ---------------------------Louvou o mérito do Executivo em conseguir transformar uma reprogramação de
investimentos, quer por contingentes legais, quer por opção política, numa oportunidade
de antecipar o cumprimento de compromissos assumidos e muito ansiados pela
população, em obras de proximidade prioritárias, e de reforçar a qualidade dos
equipamentos disponibilizados para dar resposta às constantes solicitações dos
Presidentes de Junta. -------------------------------------------------------------------------------------Declarou que embora o Executivo esteja ciente das elevadas expetativas que sobre si
recaem, bem como das reiteradas tentativas da Oposição, e em particular do PSD, de
colocar entraves no caminho que se pretende trilhar, este será certamente capaz de dar
uma resposta determinada e satisfatória aos desafios que encara, contrapondo com
trabalho as críticas contra si tecidas, consubstanciando a mudança de paradigma que os
Marcoenses há longo tempo anseiam. -----------------------------------------------------------------Concluiu a sua intervenção vincando que os Marcoenses, povo justo, saberão
claramente reconhecer a capacidade do Executivo de cumprir integralmente os
compromissos assumidos. ----------------------------------------------------------------------------
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----A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, não achou
necessário fazer qualquer acrescento à pertinente intervenção do deputado Nuno Pinto,
limitando-se a vincar que esta revisão orçamental permitirá à Câmara Municipal executar
cerca de dois milhões de euros (2.000.000€) em obras e investimentos que permitirão
corresponder aos anseios e expetativas das diferentes freguesias e respetiva população. ------Terminadas as intervenções, 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 sete (37) votos a favor, zero (00) votos contra, e zero (00)
abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------Este ponto foi aprovado em minuta. ---------------------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO NOVE – Apreciação e deliberação sobre proposta da
Câmara Municipal para aprovação da 2.ª Alteração (por Extrato) ao Mapa de
Pessoal – 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Câmara Municipal, Cristina Lasalete Cardoso Vieira, no uso da
palavra, apresentou este ponto, explicando que a alteração ao Mapa de Pessoal resulta da
necessidade de a Câmara Municipal contratar assistentes técnicas especializadas e com
adequado perfil e formação para acompanhamento às crianças com necessidades
educativas especiais no ensino pré-escolar, de modo a dar cumprimento ao estipulado no
n.º 2 do art.º 8.º da Portaria n.º 272-A/2017. ---------------------------------------------------------Indicou que de momento, a Câmara Municipal de Marco de Canaveses aguarda que o
Ministério da Educação reconheça e valide as situações identificadas de crianças com
necessidades educativas especiais, avançando para um procedimento concursal para
contratação de sete assistentes técnicas, tendo por base os dados relativos ao ano letivo
transato. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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----Concluiu, assinalando ser esta uma forte aposta da Câmara Municipal na qualificação
dos recursos humanos, e em especial na área da educação, sendo entendimento do
Executivo que as crianças com necessidades educativas especiais deverão ter o melhor
acompanhamento possível por técnicos qualificados e com experiência na área. ---------------O Membro da Assembleia Municipal, Mário Luís da Silva Monteiro (CDS-PP), face
à retirada da ordem de trabalhos do Ponto n.º 10 e à ausência de pronúncia sobre a
mesma, aproveitou este momento apenas para reiterar a sugestão apresentada
anteriormente, no sentido de a Câmara Municipal poder estudar a atribuição de benefícios
como incentivo à utilização de granito na construção ou remodelação de habitações
próprias permanentes no concelho. --------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa Jorge Francisco Vieira
submeteu à votação o Ponto Três, Ponto Nove da ordem de trabalhos, tendo este sido
aprovado por unanimidade, com trinta e sete (37) votos a favor, zero (00) votos contra, e
zero (00) abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------Este ponto foi aprovado em minuta. ---------------------------------------------------------------PONTO TRÊS, PONTO DEZ – Retirado da Ordem de Trabalhos ----------------------O Presidente da Mesa, no uso da palavra, explicou que o ponto foi retirado da ordem
de trabalhos visto que a proposta do Executivo tem de ser deliberada em Reunião Pública
de Câmara, e não em reunião privada, nos termos do n.º 7 do art.º 89.º do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território. -------------------------------------------------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 quatro (3.4), três, ponto cinco (3.5), três, ponto
seis (3.6), três, ponto sete (3.7), três, ponto oito (3.8) e três, ponto nove (3.9) da Ordem de
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Trabalhos da única reunião da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal. --------------------Nada mais havendo a tratar, quando eram catorze horas e trinta e cinco minutos do dia
vinte e dois de setembro de dois mil e dezoito, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) A Mesa da Assembleia Municipal, reunida no dia 26/09/2018, para apreciação das
faltas dos membros da Assembleia Municipal à sua única reunião da Sessão Ordinária do
passado dia 22/09/2018, tomou a seguinte deliberação: “atendendo ao motivo
apresentado, a Mesa deliberou justificar a falta do Presidente da Junta de Freguesia de
Alpendorada, Várzea e Torrão, Domingos Manuel Soares Dias, o qual se fez representar
pelo seu substituto legal: António Maria Fernando Esteves” -------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa-------------------------------------________________________________________________________________________
-------------------------------------------Jorge Francisco Vieira ------------------------------------------------------------------------------- O Primeiro Secretário-------------------------------------________________________________________________________________________
--------------------------------------Bruno Daniel Sousa Caetano ---------------------------------------------------------------------------- A Segunda Secretária-------------------------------------________________________________________________________________________
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--------------------------------------Maria Gorete Lopes Pinheiro-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

