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

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

DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020 --------------------------------------------------------------------------- 

----Aos 28/02/2020, pelas vinte horas e trinta minutos, nesta cidade do Marco de Canaveses, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo Sacadura Cabral, reuniu a Assembleia 

Municipal, sob a Presidência de Jorge Francisco Vieira,  coadjuvado por Bruno Daniel Sousa 

Caetano, Primeiro Secretário e Maria Gorete Lopes Pinheiro, Segunda Secretária, com a 

seguinte Ordem 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 22/11/2019. -

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

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

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

----PONTO DOIS - Período de Intervenção do Público, nos termos dos n.ºs 1 e 6 do artigo 49.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12/09 e n.º 3 do artigo 18.º e dos artigos 21.º e 27.º do Regimento da Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

----PONTO TRÊS, PONTO DOIS - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 

respeitante à 1.ª Revisão - Alteração Modificativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento 

Municipal para o ano económico 2020. -------------------------------------------------------------------------------

----PONTO TRÊS, PONTO TRÊS - Para conhecimento: Informação sobre os compromissos 

plurianuais face à autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – 

LCPA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----PONTO TRÊS, PONTO QUATRO - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 

relativa à autorização prévia da assunção de compromisso plurianual no âmbito do contrato 

interadministrativo de delegação e partilha de competências e de constituição de “Unidade Técnica 

de Serviço – Lote A – Sul Nascente”. ----------------------------------------------------------------------------------

----PONTO TRÊS, PONTO CINCO - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 

referente à aprovação de minuta do contrato interadministrativo – Lote A – Sul Nascente. --------------

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

relativa à alteração do Mapa de Pessoal – 1.ª alteração por extrato – Coordenador Municipal da 

Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

referente ao Projeto de Regulamento de Admissão e Utilização de Espaço “MarcoInvest”. --------------

----PONTO TRÊS, PONTO OITO - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 

relativo ao Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Turismo do Marco de Canaveses. ------

----PONTO TRÊS, PONTO NOVE - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 

referente à revisão do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança do Marco de Canaveses. ---

----PONTO TRÊS, PONTO DEZ - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 

relativa à Postura Municipal de Trânsito. ----------------------------------------------------------------------------

----PONTO TRÊS, PONTO ONZE - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 

referente à Transferência de Competências do Municípios para as Freguesias – Reserva de 

Competências. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----PONTO TRÊS, PONTO DOZE - Eleição de um (01) Presidente de Junta de Freguesia para 

integrar o Conselho Municipal de Saúde previsto na alínea c) do artigo 9.º do DL n.º 23/2019, de 30 

de junho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----PONTO TRÊS, PONTO TREZE - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 

respeitante à Declaração de Interesse Público Municipal para o empreendimento turístico – Quinta 

de Cabanas Douro Country House. ------------------------------------------------------------------------------------
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----Pelas vinte e uma horas, o Presidente da Assembleia Municipal mandou proceder à contagem, 

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

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

Caetano, Maria do Céu Brandão Azevedo, Joaquim Teixeira Monteiro da Rocha, Maria Gorete 

Lopes Pinheiro, Maria Luísa Gomes de Madureira, Bruno Daniel Sousa Caetano, Nuno Vitor 

Diogo Pinto, Manuela da Conceição Monteiro Pinto Ferreira, Mário Luís da Silva Monteiro, Ana 

Maria Madureira Ferreira, Susana Maria Machado Loureiro, Leandro Manuel Vieira de Queirós, 

Américo Ricardo Ribeiro Moreira, Manuel Fernando da Costa Vieira, Isabel Maria Barbosa 

Madureira,  Marta Alexandra Regadas de Sousa, Célia Cristina Barbosa Monteiro da Costa, Luís 

Carlos Soares Vieira, José Pedro Pinto dos Reis, Luciano Filipe Cardoso Costa, Abílio Moreira de 

Castro, António Adão da Silveira Monteiro,  Joaquim Eduardo Mendes da Silva, José Fernando de 

Barros Barbosa, Maria de Fátima Teixeira Cerqueira (substituta legal do Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Boa do Bispo,  Miguel João Teixeira Carneiro, 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), 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, Joaquim Miguel Magalhães Queirós, Eduardo Celso 

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

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

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

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

Silva e Couto – Vereador, e Vereadores em regime de não permanência, Paula Alexandra 
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Rabaçal Marques, José António Carvalho Soares da Mota, António Fernandes de Sousa 

Dias, e Alcino Jorge de Saraiva Vieira. --------------------------------------------------------------------- 

----Iniciando a sessão com trinta e sete (37) membros, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, depois de cumprimentar todos os presentes, informou que se iriam realizar dois atos de 

tomada de posse, pelo que deu a palavra ao Primeiro Secretário da Mesa, Bruno Daniel Sousa 

Caetano, que a fim de proceder à sua instalação como membros desta Assembleia Municipal, 

chamou Maria do Céu Brandão Azevedo e Maria Luísa Gomes de Madureira, para 

preenchimento das vagas, por ausência inferior a trinta dias, dos membros Maria Estela Vieira 

Freitas e Gil Fernando Mendes Rodrigues, respetivamente. ------------------------------------------ 

----Após a leitura dos termos de posse feita em voz alta pelo Primeiro Secretário, Bruno Daniel 

Sousa Caetano, e da prestação do juramento de honra, foram os mesmos assinados, e o Presidente 

da Mesa, Jorge Francisco Vieira, considerou-os instalados, nos termos do disposto no art.º 78.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e nos 

termos do n.º 2 do art.º 54.º do Regimento da Assembleia Municipal. -----------------------------------

----O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal entrou de imediato no Ponto Um da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

22/11/2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

presentes na reunião a que esta respeita, sendo estes: Bruno Sérgio Moreira Caetano; Maria Luísa 

Gomes de Madureira; Isabel Maria Barbosa Madureira; António da Costa Pinto. ----------------------

----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, 
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Ponto Um da Ordem de Trabalhos. A ata foi aprovada por unanimidade, com trinta e três (33) 

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

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

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

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

----O membro da Assembleia Susana Loureiro (PPD/PSD), no uso da palavra, apresentou a 

proposta de voto de louvor que seguidamente se transcreve. ----------------------------------------------

----“Proposta de voto de louvor – O Grupo Parlamentar do PSD vem pelo presente meio propor a 

esta Assembleia um Voto de Louvor ao Neurocientista Doutor Fábio Gabriel Teixeira pelo 

galardão do Prémio Mantero Belard, atribuído no passado dia 26 de novembro de 2019 pela 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Este prémio representa o maior galardão nacional de 

reconhecimento científico de cientistas nacionais no âmbito das doenças neurodegenerativas 

associadas ao envelhecimento, como é o caso da Doença de Parkinson, temática do projeto 

premiado e liderado por este Neurocientista. Sob o ponto de vista de aplicação, o projeto destina-

se ao desenvolvimento de uma estratégia inovadora pela combinação de terapias celulares, 

farmacoterapias, e ultrassonografia guiada por ressonância magnética funcional, cujo o principal 

objetivo é intervir na progressão da Doença de Parkinson, e com isso promover uma melhor 

qualidade de vida e um envelhecimento mais saudável e sustentável aos doentes. ---------------------

----Este é apenas um dos vários reconhecimentos deste Jovem Marcoense, uma vez que tem sido 

igualmente premiado por comunicações e intervenções em Congressos Científicos da sua área de 

estudo, assim como, notícia pelos seus resultados científicos e enaltecidos pela comunicação 

social da nossa terra. --------------------------------------------------------------------------------------------

----Este reconhecimento representa, assim, um exemplo de excelência que em muito dignifica e 

prestigia o Município de Marco de Canaveses. --------------------------------------------------------------
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----Marco de Canaveses, 28 de fevereiro de 2020.” ---------------------------------------------------------

----Colocado à votação, foi o voto de louvor anteriormente apresentado aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Bruno Caetano (PS), deu início à sua intervenção agradecendo o 

convite do Presidente da Assembleia Municipal para o jantar de convívio de ano novo que juntou 

os membros deste órgão. ----------------------------------------------------------------------------------------

----Saudou os novos órgãos partidários eleitos, quer pelo Partido Social Democrata, quer pelo 

Partido Socialista, deixando votos para que o seu trabalho seja profícuo para o Marco de 

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

----No que diz respeito às celebrações e desfiles de carnaval, assinalou que nem todas as famílias 

possuirão condições económicas que lhes permitam suportar os encargos com as máscaras e fatos 

para o carnaval. Assim, opinou que nestas quadras festivas a Câmara Municipal e as Juntas de 

Freguesia devem estar particularmente próximas das famílias, para que nenhuma criança do 

concelho seja privada de participar nestas comemorações por carências económicas. -----------------

----Em seguida, passou a enumerar algumas medidas governamentais recentemente anunciadas e 

com impacto no território do Marco de Canaveses e na região, como o anúncio da adjudicação do 

IC35, ou a conclusão do período de discussão pública do estudo de impacto ambiental relativo à 

variante Quintã – Mesquinhata, duas artérias fundamentais para o desenvolvimento da região. -----

----Louvou o modelo comunicacional implementado pelo Executivo Camarário, aproximando os 

cidadãos daquilo que é o funcionamento e os assuntos relevantes discutidos e deliberados em sede 

de Reunião de Câmara, através das redes sociais. -----------------------------------------------------------

----Destacou também o anúncio de redução das portagens na A4, que pode ascender a vinte e cinco 

por cento (25%), existindo grande expetativa sobre os impactos que tal medida, a concretizar-se, 

poderá ter para a população Marcoense. A este propósito, enalteceu o conjunto de iniciativas que o 
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Governo tem implementado, não só para fomentar a mobilidade, mas também para mitigar as 

assimetrias regionais. --------------------------------------------------------------------------------------------

----Manifestou-se surpreendido com a posição dos vereadores do PSD na Reunião de Câmara 

realizada no passado dia vinte e quatro de fevereiro, votando contra a proposta apresentada pela 

Presidente da Câmara Municipal, de regulamento para incentivo à ligação à rede pública de 

abastecimento de água e saneamento. Afirmou que esta tomada de posição contraria 

inequivocamente o espírito das reiteradas intervenções que os eleitos do PSD têm efetuado, sendo 

que na sessão da Assembleia Municipal de vinte e três de fevereiro de dois mil e dezoito 

apresentaram uma proposta defendendo a isenção imediata das taxas de ligação à rede pública, a 

qual veio a ser aprovada por unanimidade pelo plenário. Assim, a mudança de posicionamento por 

parte do PSD vem espelhar uma notória falta de rumo e de estratégia. -----------------------------------

----Quanto ao regulamento em si, apelou para que os Presidentes de Junta saibam aproveitar este 

período em que o mesmo se encontra em discussão pública para auscultar e recolher os contributos 

das populações, aferindo qual o impacto que a implementação das medidas propostas poderá ter no 

seu respetivo território, de modo a que o seu voto quando este regulamento for deliberado em 

Assembleia Municipal possa efetiva e legitimamente refletir a sensibilidade dos cidadãos sobre 

esta matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista, congratulou-se por estar ao lado de um 

Executivo liderado por uma personalidade forte, que com coragem tem sabido lutar contra as 

adversidades e todo o tipo de ataques políticos, pugnando resolutamente e de cabeça erguida pela 

defesa dos interesses dos Marcoenses e do território concelhio. ------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Fernando Costa Vieira (PS) expressou a sua consternação com a 

posição tomada pelo PSD, ao votar contra o regulamento que viabiliza a isenção das taxas de 

ligação à rede pública de abastecimento de água e saneamento, o qual veio a ser aprovado em 
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Reunião de Câmara com os votos favoráveis dos vereadores do PS e CDS-PP. Afirmou 

categoricamente que tal posição política vem comprovar que o PSD não tem qualquer interesse em 

que o problema das Águas do Marco seja ultrapassado, não tendo pejo em que continuassem a ser 

os Marcoenses a suportar eternamente os encargos financeiros decorrentes dos erros de gestão 

cometidos ao longo de doze anos de governação, durante os quais o Executivo liderado pelo PSD 

se mostrou incapaz de resolver este problema. ---------------------------------------------------------------

----Mais aditou que este posicionamento político torna um pouco mais compreensível a estratégia 

seguida pelo PSD, quando através do Vereador António Dias interpôs uma providência cautelar 

contra a Câmara Municipal, numa ação que veio posteriormente a ser classificada como absurda e 

sem qualquer cabimento pelo próprio tribunal, embora nem esta decisão tenha sido suficiente para 

fazer o PSD mudar de rumo na sua caminhada destrutiva e na sua determinação de criar obstáculos 

à ação do atual Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------

----Assinalou que para tentar de algum modo justificar o seu posicionamento, o PSD escuda-se em 

argumentos pouco plausíveis, como a inexistência de uma suposta retroatividade na aplicação das 

isenções. A este respeito, lamentou que não tenha sido evidenciada tamanha preocupação com as 

contas do Município quando o anterior Executivo Camarário e a Junta de Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão suportaram os encargos com a eletricidade, que supostamente 

deveriam ser da responsabilidade do concessionário do bar e restaurante da Praia de Bitetos, num 

montante que ascenderá a cerca de cento e cinquenta mil euros (150.000€). ----------------------------

----Relativamente a este tema, e tendo por objetivo a reposição da verdade, na sequência do debate 

levado a cabo na última sessão da Assembleia Municipal, fez alusão à ata da sessão da Assembleia 

de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão realizada no dia vinte e dois de abril de dois mil e 

dezassete, na qual o Presidente da Junta de Freguesia referiu que, à data, o Bar de Bitetos já 

possuiria contrato de abastecimento de água e de fornecimento de energia elétrica. Sendo 
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verdadeiras estas declarações, argumentou que por uma questão de honorabilidade e justiça, 

deveria ter sido exigido ao concessionário o pagamento das respetivas faturas, a partir da data da 

efetivação destes mesmos contratos, de modo a que a Câmara Municipal não continuasse a 

suportar indevidamente, e com prejuízo para os munícipes, estes encargos. ----------------------------

----O Membro da Assembleia José Couto, Presidente da Junta de Freguesia de Penha Longa e 

Paços de Gaiolo (PS) deixou um convite, entretanto transmitido através da Mesa da Assembleia, 

para uma visita ao interior da Barragem do Carrapatelo, agendada para o dia catorze de março, 

pelas catorze horas, solicitando aos membros da Assembleia e do Executivo confirmação prévia da 

sua presença. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Luciano Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Banho e 

Carvalhosa (CDU) introduziu a sua intervenção com uma felicitação ao Executivo Camarário 

pela intenção de isentar os Marcoenses do pagamento das taxas de ligação à rede pública de água e 

saneamento, consubstanciada no regulamento apreciado em Reunião de Câmara, dando assim 

cumprimento a um compromisso eleitoral muito ansiado pela população. ------------------------------

----Ainda sobre este tema, indagou acerca de desenvolvimentos no projeto para a Rua Principal da 

sua freguesia, sendo uma intervenção que irá contemplar infraestruturas de água, saneamento, 

águas pluviais e posterior repavimentação. -------------------------------------------------------------------

----Consciente de que não poderá corresponder ao apelo deixado pelo deputado Bruno Caetano, 

uma vez que a sua freguesia ainda não possui rede de abastecimento de água e saneamento, 

expressou a sua confiança e expetativa de que ainda será possível começar a instalar estas 

infraestruturas em Banho e Carvalhosa no presente mandato. ---------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Fernando Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Boa de Quires e Maureles, começou por solidarizar-se com o sentimento evocado pelo Presidente 

da Junta de Freguesia de Banho e Carvalhosa, compreendendo a frustração pela inexistência de 
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qualquer infraestrutura de água e saneamento para servir a população. No caso concreto da 

Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, apelou para que a Câmara Municipal possa olhar com 

particular atenção para a situação da ETAR de Agrela e ligação de saneamento, reiterando a sua 

preocupação com os resíduos industriais que são descarregados diretamente para o Rio Bufa. ------

----Compreendendo que não se trata de uma competência direta da Câmara Municipal, solicitou 

que a autarquia exerça uma pressão mais efetiva sobre a EDP, para que a empresa seja mais célere 

e eficiente na correção de algumas anomalias e carências identificadas ao nível da iluminação 

pública, dando conta de que as reiteradas comunicações da Junta de Freguesia de Vila Boa de 

Quires e Maureles à EDP nem sequer têm merecido resposta. Apontou o exemplo recente da 

Câmara Municipal de Felgueiras, que terá remetido à EDP uma missiva, subscrita por todos os 

Presidentes das Juntas de Freguesia, dando conta da sua intenção de rescindir contrato com a 

operadora, defendendo que a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, como cliente cumpridor, 

deveria adotar uma postura similar. ---------------------------------------------------------------------------

----Ainda sobre esta temática, recordou alguns dos pedidos efetuados pela Junta de Freguesia de 

Vila Boa de Quires e Maureles em termos de ramais de iluminação pública, nomeadamente na Rua 

de Miratâmega (rua principal que liga Maureles a Abragão), na Rua Principal de Sobretâmega a 

Vila Boa de Quires, e Rua dos Amieiros. ---------------------------------------------------------------------

----Falou sobre o mercado organizado pela Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, 

agradecendo publicamente a coragem evidenciada pelos produtores locais que aderiram a esta 

iniciativa, que se prevê que se torne recorrente, realizando-se no terceiro sábado de cada mês. ------

----Mais anunciou que no próximo fim de semana a Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e 

Maureles irá promover a iniciativa “Medicina na Periferia”, com a colaboração de estudantes de 

medicina da Universidade do Porto, que irão fazer rastreios de saúde à população. --------------------

----O Membro da Assembleia Luís Vales (PPD/PSD), começando por fazer referência às 
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declarações proferidas pelo deputado Fernando Costa Vieira, que evocou a questão da 

providência cautelar interposta pelo vereador do PSD, declarou ser o procedimento normal e 

responsável a seguir, quando subsistem sérias dúvidas sobre a legalidade de determinado processo, 

encaminhando para as entidades competentes pronúncia sobre o assunto. -------------------------------

----Por outro lado, sendo reiteradamente justificada a delonga na resolução do processo das Águas 

do Marco com a providência cautelar interposta, aproveitou para questionar quais os resultados 

concretos do trabalho levado a cabo pela sociedade de advogados contratada há mais de um ano. --

----Tendo o Governo decidido adiar o prazo limite para transferência de competências para os 

Municípios na área da saúde, educação e ação social, questionou qual o impacto que tal decisão 

terá no Município de Marco de Canaveses, no que concerne à descentralização de competências. --

----Depois, fez notar que na última Reunião de Câmara, os vereadores do PSD foram 

surpreendidos com a apresentação de um projeto de regulamento de incentivo à ligação à rede 

pública de abastecimento de água e saneamento – que na visão do Executivo liderado pelo Partido 

Socialista, tem por objetivo isentar os Marcoenses do pagamento das taxas de ligação. Embora 

reiterando a defesa que o PSD sempre fez da implementação imediata destas isenções, argumentou 

que a Câmara Municipal não deliberou uma efetiva isenção do pagamento destas taxas, mas antes 

o pagamento das mesmas com dinheiro do Município, de todos os contribuintes, algo totalmente 

contrário ao que o PSD defende, e do que inclusivamente terá sido assumido pela Presidente da 

Câmara em sede de campanha eleitoral. Neste sentido, desafiou a Presidente da Câmara Municipal 

a honrar os compromissos assumidos perante a população e a tornar públicos os termos do alegado 

pré-acordo que afirmou ter com a empresa concessionária. ------------------------------------------------

----O investimento municipal estimado para implementação do regulamento atrás mencionado 

ascende a um milhão e setecentos mil euros (1.700.000€), o que significa, com contas simples, que 

cada Marcoense – mesmo aqueles que já pagaram as respetivas taxas de ligação, ou aqueles que 
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não têm atualmente acesso a rede de abastecimento de água e saneamento – contribuirá para este 

valor com cerca de quarenta euros (40€), o que não se traduz numa justa aplicação dos dinheiros 

públicos e vem em claro contraciclo dos princípios de equidade e justiça social amplamente 

defendidos em teoria pelo Partido Socialista, pelo que tal decisão não poderá colher a aprovação 

do Partido Social Democrata. -----------------------------------------------------------------------------------

----Ainda sobre o regulamento mencionado, questionou como foi calculado o valor referenciado de 

um milhão e setecentos mil euros (1.700.000€), se foram levadas em conta eventuais atualizações 

tarifárias, se os munícipes que já pagaram as taxas de ligação irão ser de alguma forma ressarcidos, 

e em que áreas prevê o Executivo suprimir investimento para fazer face a este encargo que se 

predispõe a assumir. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----Mais argumentou que este diferendo com a empresa concessionária Águas do Marco só poderá 

ser ultrapassado com negociações diligentes e assertivas, e não com uma iniciativa da Câmara 

Municipal de suportar integralmente encargos que nem sequer deveriam ter lugar, colocando em 

causa a sustentabilidade económica da autarquia e a situação financeira favorável herdada, fruto da 

gestão rigorosa dos anteriores Executivos liderados pelo PSD. -------------------------------------------

----Também questionou qual o valor de investimento previsto para dois mil e vinte no que 

concerne ao alargamento da rede pública de abastecimento de água e saneamento, nomeadamente 

no que diz respeito a novos projetos, e não a projetos aprovados pelo anterior Executivo. ------------

----Concluindo a sua intervenção, perguntou quando é que a Câmara Municipal prevê realmente 

isentar todos os Marcoenses do pagamento das taxas de ligação à rede, sem subterfúgios ou 

operações de cosmética. -----------------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Miguel Queirós, Presidente da Junta de Freguesia de Paredes de 

Viadores e Manhuncelos (PS), começou por deixar um convite a todos os presentes para o 

concerto da Banda de Música de Vila Boa de Quires na Igreja de Paredes de Viadores, no próximo 
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dia sete de março, pelas vinte e uma horas. -------------------------------------------------------------------

----Na sequência da sua intervenção na última sessão da Assembleia Municipal, em que abordou a 

temática da educação e a necessidade de requalificação da Escola de Paredes de Viadores, face ao 

crescente número de alunos, agradeceu a iniciativa do Executivo Camarário, que, entretanto, 

promoveu uma reunião nesse estabelecimento escolar, havendo perspetivas de que o mesmo possa 

ser intervencionado na interrupção letiva do verão. ---------------------------------------------------------

----Agradeceu de igual modo a execução do protocolo firmado entre a Junta de Freguesia de 

Paredes de Viadores e Manhuncelos e a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, para a 

instalação de uma rampa de acesso ao segundo patamar do Cemitério de Paredes de Viadores. -----

----Em relação aos argumentos utilizados pelo deputado Luís Vales, recordou que em dois mil e 

cinco, em plena campanha eleitoral, o PSD também se comprometeu a reduzir o custo da água e do 

saneamento em Marco de Canaveses, compromisso que se repercutiu na modificação unilateral do 

contrato com a empresa concessionária, passando o Município a suportar a redução tarifária 

introduzida, na ordem dos trinta por cento (30%). Assinalou, assim, que à época, também não foi 

produzida uma efetiva redução tarifária, mas passaram a ser os contribuintes Marcoenses, na sua 

globalidade, a suportar o diferencial, algo que não será muito diferente daquilo que o PSD vem 

agora criticar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----Além disso, na sequência da modificação unilateral do contrato de concessão, a Câmara 

Municipal também se substituiu à empresa concessionária naquilo que seria a realização de um 

conjunto de investimentos no alargamento da rede de abastecimento de água e saneamento, 

encargo que também vem sendo suportado por todos os Marcoenses, mesmo aqueles que ainda não 

têm acesso a estes serviços básicos. ---------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Celso Santana, Presidente da Junta de Freguesia do Marco (PS), 

no uso da palavra, começou por enfatizar a importância da adjudicação do troço do IC35, obra 
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estruturante para o desenvolvimento da região e do Baixo Concelho. ------------------------------------

----Alcançada esta vitória, declarou ser tempo de o Município de Marco de Canaveses exercer a 

sua influência e diligências junto do Governo para que também inscreva em Orçamento de Estado 

verbas para uma nova travessia sobre o Tâmega, atendendo à previsão de que a ligação Soalhães – 

Mesquinhata venha a sobrecarregar a Ponte de Canaveses. ------------------------------------------------

----Agradeceu à Câmara Municipal o facto de ter encetado um projeto para remodelação da área 

envolvente à Igreja de Rio de Galinhas, não deixando de assinalar a necessidade de também se dar 

particular atenção às imediações da Estação de Rio de Galinhas, que ganhou uma nova dinâmica 

com a eletrificação da Linha do Douro. -----------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Mário Luís Monteiro (CDS-PP) começou a sua intervenção 

solicitando um ponto de situação acerca da Escola da Pedra, na sequência de uma notícia veiculada 

pela comunicação social que apontava para a suposta viabilidade da sua manutenção em 

funcionamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----Fez referência ao facto de a Orquestra do Norte ter marcado presença na Escola EB 2/3 de 

Alpendorada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Em seguida, chamou a atenção para um estaleiro que foi instalado junto à variante que vai para 

a autoestrada, com um impacto visual manifestamente negativo numa área de cariz turístico, pelo 

que questionou se será possível a Câmara Municipal promover diligências junto dos proprietários, 

para que de algum modo possam contribuir para reduzir este impacto visual. --------------------------

----Informou que no próximo domingo o Parque de Lazer de Alpendorada irá acolher a Grande 

Prova de Canoagem, prevendo-se a participação de cerca de seiscentos atletas do norte do país, 

louvando a Câmara Municipal pela aposta naquela que é provavelmente a maior prova da 

modalidade a nível nacional, aproveitando esta temática para renovar o apelo em prol de um 

melhor aproveitamento dos recursos hídricos e das condições excecionais que o Concelho de 
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Marco de Canaveses apresenta para a promoção de modalidades náuticas, reconhecidas nacional e 

internacionalmente, sugerindo que seja delineado um plano estratégico para o desenvolvimento da 

canoagem no concelho, com uma forte ligação à componente educativa. -------------------------------

----Relativamente ao regulamento que visa isentar os Marcoenses do pagamento das taxas de 

ligação à rede de abastecimento de água e saneamento, questionou quando é que se prevê que o 

mesmo passe a vigorar, e se este carecerá eventualmente de visto do Tribunal de Contas. Tratando-

se de um incentivo à ligação à rede pública, que previsivelmente se traduzirá num maior número 

de utentes e consequentemente faturação acrescida para a empresa concessionária, perguntou se a 

Câmara Municipal pondera utilizar este argumento como trunfo na negociação em curso com vista 

ao resgate da concessão. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

Várzea, Aliviada e Folhada (PPD/PSD), fez alusão à sessão da Assembleia Municipal que teve 

lugar no dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezanove, em que o Vice-presidente da Câmara, 

Eng.º Mário Bruno Magalhães, informou que a obra da Ponte de Várzea iria avançar. Volvidos seis 

meses, questionou qual o ponto de situação, e se será razoável a expetativa de que esta obra se 

possa tornar uma realidade ainda em dois mil e vinte. ------------------------------------------------------

----Relativamente a um outro assunto abordado na reunião mencionada, questionou quais os 

resultados das diligências efetuadas junto do Governo, Direção Regional da Cultura do Norte e 

Rota do Românico para uma nova travessia no Lugar do Arco (Folhada). ------------------------------

----Em seguida, focou a necessidade de intervenção urgente na Capela Mortuária da Folhada, 

devido aos recorrentes problemas de infiltrações identificados. A este respeito, deu nota de que a 

Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada solicitou à Câmara Municipal, em março de dois 

e mil e dezoito e em novembro de dois mil e dezanove, um apoio ao nível da mão de obra para a 

execução desta intervenção, não tendo obtido qualquer resposta por parte da autarquia, 
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sublinhando que em dois anos e meio de mandato, os colaboradores da Câmara Municipal apenas 

se deslocaram à sua freguesia para instalação de uma base para um ecoponto, apesar das várias 

solicitações remetidas pela Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------

----Revelou que também se encontram sem resposta os pedidos efetuados ao nível da iluminação 

pública, nomeadamente na Rua do Divino Espírito Santo e Rua das Tapadas (Légua), curva do 

Ladário (Várzea), Caminho do Vale e Caminho do Fundo de Vila. Neste sentido, questionou se a 

Câmara Municipal tem conhecimento se estas intervenções já foram validadas junto da EDP. ------

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

(PS), no uso da palavra, assinalou que uma das prioridades elencadas pelo Partido Socialista foi o 

adequado aproveitamento dos edifícios de estabelecimentos escolares, entretanto encerrados, 

conferindo-lhes uma utilidade funcional condigna e novas valências, de acordo com as 

necessidades. Neste sentido, congratulou-se com a deliberação tomada na última Reunião Pública 

da Câmara Municipal, dando-se o primeiro passo para a recuperação da antiga Escola da 

Carvalheira, tendo a autarquia acolhido a proposta da Junta de Freguesia de Bem Viver, para 

instalar neste espaço a Escola de Artes de Bem Viver, onde serão lecionadas diferentes formas de 

arte e redescobertas tradições, naquele que se perspetiva que venha a ser o novo centro cultural da 

freguesia, num espaço muito acarinhado por todos os cidadãos. ------------------------------------------

----Abordando, por sua vez, a temática da isenção das taxas de ligação à rede pública de 

abastecimento de água e saneamento, começou por sublinhar tratar-se de um assunto que, pela sua 

complexidade e seriedade, deverá ser exaustivamente discutido, para que não sejam tomadas 

decisões erradas, como aquelas que foram tomadas pelos Executivos liderados pelo CDS-PP (que 

subscreveu o contrato de concessão), e depois pelo PSD (que procedeu à sua modificação 

unilateral). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Em relação à interpretação do PSD sobre o regulamento apresentado, concluiu que a mesma 
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demonstra, ou uma profunda ingenuidade, ou uma tentativa desesperada de iludir os Marcoenses, 

ressalvando que quaisquer questões técnicas poderão certamente ser identificadas e dirimidas no 

período de consulta pública a que o regulamento está sujeito. ---------------------------------------------

----Do seu ponto de vista, referiu ser caricato que o PSD se surpreenda com o facto natural de esta 

medida implicar custos para o Município, os quais, mesmo assim, não chegam nem perto da 

indemnização à qual a Câmara Municipal de Marco de Canaveses foi condenada, na ordem dos 

dezasseis milhões de euros (16.000.000€), por uma decisão tomada pelo anterior Executivo, sem 

impacto significativo para a vida dos cidadãos. --------------------------------------------------------------

----Na sequência desta temática, congratulou-se com o facto de a Junta de Freguesia de Bem 

Viver, em articulação com a Câmara Municipal, ter evidenciado capacidade para resolver 

definitivamente o problema de várias ligações outrora consideradas ilícitas pela empresa 

concessionária, incluindo a situação da própria sede da Junta de Freguesia – edifício inaugurado 

em dois mil e nove, e ligado à rede de saneamento de forma ilegal. --------------------------------------

----Face ao exposto e atendendo ao longo caminho já percorrido, expressou plena confiança de que 

o atual Executivo saberá conduzir este processo de litígio com a empresa concessionária da melhor 

forma, culminando numa solução que vá de encontro às expetativas dos Marcoenses. ----------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, respondendo às várias questões 

colocadas pelos membros da Assembleia, começou por se associar ao voto de louvor apresentado 

pela deputada Susana Loureiro. ------------------------------------------------------------------------------

----Sobre a intervenção do deputado Bruno Caetano, esclareceu que a escolha do tema e toda a 

organização dos cortejos de carnaval é da responsabilidade dos Agrupamentos de Escolas, não 

deixando de sublinhar que a preocupação social manifestada pelo deputado já foi abordada em 

reuniões dos Conselhos Gerais, sendo consensual a necessidade de promover esta pedagogia junto 

dos agrupamentos escolares. ------------------------------------------------------------------------------------
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----Congratulou-se com a iniciativa do Governo na redução das portagens, medida que se enquadra 

na política de coesão territorial e de promoção da mobilidade que têm sido marca identitária deste 

Governo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Agradeceu os esclarecimentos prestados pelo deputado Fernando Costa Vieira, bem como o 

convite deixado pelo deputado José Couto. ------------------------------------------------------------------

----Passando para a intervenção do deputado Luciano Costa, Presidente da Junta de Freguesia de 

Banho e Carvalhosa, abordou o compromisso assumido pela Câmara Municipal para a 

pavimentação desde a Igreja de Carvalhosa até ao limite da freguesia, tendo a autarquia concluído 

que não faria sentido executar esta intervenção e deixar por fazer a rede de abastecimento de água 

e saneamento no local, pelo que esta obra será efetuada faseadamente. ----------------------------------

----Respondendo ao deputado Fernando Monteiro, asseverou que a questão relacionada com a 

ETAR de Agrela, na Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, tem vindo a ser acompanhada 

de perto pelo Vice-presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------

----Confirmou que têm sido recorrentes as reclamações sobre o serviço prestado pela EDP ao nível 

da manutenção da iluminação pública. Explicou que as sucessivas mudanças nos corpos dirigentes 

da empresa não têm contribuído para um contato mais próximo que se pretende alcançar, com 

vista a uma atuação mais eficiente no terreno. ---------------------------------------------------------------

----Ainda sobre este tema, referiu que mesmo depois do diferimento da Câmara Municipal e do 

pagamento dos respetivos encargos, por vezes a EDP demora vários meses a executar a obra física, 

situação parcialmente justificada por uma nova metodologia de trabalho adotada pela empresa, que 

tem vindo a recorrer à contratação de subempreiteiros, muitas vezes sem a adequada capacidade de 

resposta às situações reportadas. Garantiu, porém, que a Câmara Municipal está a efetuar todas as 

diligências possíveis junto da EDP para ultrapassar, ou pelo menos minimizar os constrangimentos 

causados por esta demora na prestação dos serviços. -------------------------------------------------------
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----Agradeceu a referência do Presidente de Junta Miguel Queirós à instalação da rampa de acesso 

a pessoas com mobilidade condicionada. ---------------------------------------------------------------------

----Em relação à intervenção do deputado Celso Santana, comungou da preocupação com a 

necessidade de construção de uma nova travessia sobre o rio, estando a Câmara Municipal de 

Marco de Canaveses também a diligenciar junto do Governo e do Secretário de Estado das 

Infraestruturas a resolução definitiva do problema de trânsito na Avenida dos Bombeiros 

Voluntários, discutindo-se a eventual participação da Infraestruturas de Portugal nesta solução. ----

----Anunciou que será encetada uma intervenção de requalificação do edifício da antiga sede da 

Junta de Freguesia de Rio de Galinhas, que será posteriormente partilhado por três associações – 

Alegria de Crescer, Associação dos Amigos do Rio Ovelha e Fábrica da Igreja – numa medida 

enquadrada no esforço que a Câmara Municipal tem vindo a fazer para conferir utilidade funcional 

a edifícios e equipamentos públicos. Acrescentou que a intervenção prevista incluirá a 

beneficiação da área envolvente, onde será instalado um parque infantil. -------------------------------

----Em resposta à questão colocada pelo deputado Mário Luís em relação à Escola da Pedra, 

explicou que logo em dois mil e dezanove, a Câmara Municipal diligenciou junto da Comunidade 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa e da DGEstE a abertura de duas meias turmas do curso técnico 

de design de equipamentos e de higiene e segurança no trabalho e ambiente; porém, infelizmente, 

por falta de alunos inscritos não foi possível alcançar este desiderato. Foi também realizada uma 

reunião, solicitada pelo sindicato dos trabalhadores da construção, madeiras, mármores, pedreiras, 

cerâmica e materiais de construção de Portugal, que propôs o estabelecimento de uma parceria 

com a Escola da Pedra, para utilização das instalações com vista à dinamização de ações de 

formação junto de profissionais e empregadores nesta área. O sindicato ficou de analisar a 

viabilidade da proposta e apresentar um plano de ação, o que até à data ainda não aconteceu. -------

----Em setembro de dois mil e dezanove, a Câmara Municipal de Marco de Canaveses foi pela 
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primeira vez confrontada com a possibilidade de encerramento deste estabelecimento de ensino. 

Perante esta hipótese, a Câmara Municipal desafiou a Direção a reinventar a ação estratégica da 

escola, sugerindo a dinamização de cursos técnicos superiores profissionais de nível cinco, 

financiados pela Comunidade Europeia. Consequentemente, foi agendada uma reunião para o dia 

quinze de janeiro de dois mil e vinte, entre a Direção da Escola da Pedra, o Vice-presidente do 

Instituto Politécnico do Porto e os representantes do Município, tendo sido evidenciada abertura 

para o estabelecimento de uma parceria entre estas entidades, para a formação de técnicos 

superiores profissionais, lecionada pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto. Estando esta 

possibilidade ainda em aberto, a Câmara Municipal irá analisar todas as vantagens de se conseguir 

trazer para o concelho o ensino universitário mediante a elaboração de um protocolo, segundo o 

qual o Município cederia as instalações da Escola da Pedra, e o Instituto Politécnico do Porto 

disponibilizaria os recursos humanos e responsabilizar-se-ia pelo processo técnico-pedagógico. ----

----Agradeceu a referência ao Concerto Pedagógico da Orquestra do Norte, na Escola EB 2/3 de 

Alpendorada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Quanto ao estaleiro e impacto visual negativo, assegurou que a Câmara Municipal irá fazer 

chegar essa nota à empresa responsável. ----------------------------------------------------------------------

----Declarou que a realização da prova de canoagem no Parque de Lazer de Alpendorada é um 

reflexo da aposta da Câmara Municipal na promoção dos desportos náuticos, questão que tem sido 

acompanhada de perto pelo vereador com o pelouro do desporto. ----------------------------------------

----Esclareceu que a isenção das taxas de ligação à rede pública passará a vigorar assim que o 

respetivo regulamento seja aprovado pela Assembleia Municipal. No que diz respeito ao 

prosseguimento das negociações com a empresa concessionária, indicou que o Município continua 

a aguardar o agendamento de uma reunião com o novo corpo de acionistas. ----------------------------

----Passando para a intervenção da deputada Maria José Cerqueira, Presidente da Junta de 
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Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, fez notar que as suas solicitações em relação à 

iluminação pública acrescem às inúmeras reclamações que têm sido feitas por outros Presidentes 

de Junta, tendo já sido anteriormente explanadas as razões que poderão estar a concorrer para a 

morosidade da atuação da EDP. Ressalvou que sempre que a Câmara Municipal tem indicação por 

parte da EDP de que determinada intervenção será realizada, a Câmara Municipal desde logo toma 

a iniciativa de notificar a respetiva Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------

----Associou-se ao regozijo do deputado Ricardo Soares pela criação da Escola das Artes em Bem 

Viver, naquilo que é um excelente exemplo de dinamização cultural e de aproveitamento de 

espaço público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----Em relação à indemnização a que o Município de Marco de Canaveses foi condenado, 

esclareceu que caso a mesma venha a ser confirmada, a fatura final ultrapassará em muito os 

dezasseis milhões de euros (16.000.000€), sendo que com o acréscimo de juros e outras custas 

poderá ascender a cerca de trinta milhões de euros (30.000.000€), sendo certo que os eleitos do 

PSD nunca se preocuparam em questionar no passado quem iria suportar tal encargo colossal. ----- 

----“E agora, permitam-me, então, que responda sobre a questão das águas. Na campanha de 

2017, a candidata Cristina Vieira, acompanhada do candidato a esta Assembleia Municipal, Dr. 

Jorge Vieira, bem sabendo do litígio pendente com a empresa Águas do Marco, encetou várias 

diligências com os responsáveis daquela empresa, no sentido de se inteirar do ponto de situação 

do processo, bem como de alcançar a isenção das taxas de ramal e ligação de água e saneamento. 

Existiu, de facto, um acordo de vontades – chamemos-lhe um pré-acordo – com os responsáveis 

daquela empresa, o que, após a minha eleição, se poderia eventualmente concretizar, pois como 

todos sabem – e há aqui nesta Bancada muita gente que sabe que assim é – uma candidata não 

assina pré-acordos em nome do Município. Uma candidata não assina pré-acordos em nome do 

Município. Caso o fizesse, nunca seriam estes vinculativos. Isso é demagogia da Oposição. 
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Quando perguntam pelo pré-acordo assinado entre as partes na campanha eleitoral, é pura 

demagogia, porque um candidato não vincula o Município; quem vincula o Município é o Sr. 

Presidente de Câmara. O que vocês pretendem é promover a desinformação, para tentar tirar 

dividendos políticos. Isso, sim, é mentir aos Marcoenses; isso, sim, é mentir aos Marcoenses. O 

que discutimos com a empresa foi a estratégia negocial para alcançar o rápido acordo para pôr 

fim ao litígio pendente. Assumimos, sim senhor, mas depois há que avançar desse ponto de partida 

para legitimar esse acordo, com a ajuda dos advogados. A candidata e a Presidente Cristina 

Vieira não mentiu, nem mente aos Marcoenses. Falámos verdade, e é com verdade que queremos 

continuar a governar esta Câmara. Queremos e vamos continuar, com verdade e transparência, a 

fazer o nosso melhor pelos Marcoenses, que foi o que vocês não fizeram em doze anos. Canas de 

foguetes, Sr. Deputado, foi o que nós apanhámos durante doze anos, canas de foguetes. -------------  

---- Querem que vos fale de verdade e transparência? A contratação da nova equipa de advogados 

foi levada por mim a Reunião de Câmara, para que todos os Partidos políticos com representação 

no órgão executivo democraticamente tomassem conhecimento e participassem neste processo que 

tanto interessa aos Marcoenses. Não precisava de o fazer, o anterior Executivo não o fez – 

contratou um advogado e não informou os demais vereadores. Querem mais transparência do que 

esta? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----Querem que vos fale em verdade e transparência? Depois de termos levado este assunto à 

Reunião de Câmara, o que fez o PSD? O PSD impugnou judicialmente a deliberação da Câmara, 

meteu uma ação em tribunal contra a Câmara. Sim, o Sr. Vereador que aprovou a contratação da 

nova equipa de advogados, mas logo a seguir tentou impedir-nos – sim, impedir-nos – de iniciar, 

com apoio especializado, as negociações com a Águas do Marco, por mais de seis meses. Só em 

janeiro de 2019 nos foi possível contratar advogados para nos ajudarem – só em janeiro de 2019. 

É preciso que os Marcoenses saibam disto, e saibam que aquilo que escreveu o Sr. Dr. Juiz sobre 
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a ação do PSD. Não sabem? Eu vou dizer, como é que considerou a atitude do PSD, escreveu o 

Sr. Dr. Juiz na própria sentença: atitude irresponsável, inusitada, absurda, para além de outras 

considerações formuladas por aquele tribunal à ação proposta pelo Sr. Vereador do PSD. ---------

---- E mais: por um lado, o PSD apresentou nesta Assembleia Municipal uma proposta de 

recomendação pela isenção imediata das taxas de ligação à rede de água e saneamento, e por 

outro, tudo fez para que as isenções não fossem alcançadas. Esta atitude esquizofrénica do PSD 

demonstra bem o desvairo de quem nada fez para resolver o assunto, e tudo faz para impedir a 

sua rápida solução.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Srs. Deputados, isto não se trata de alimentar egos pessoais e políticos, pelo menos para mim; 

trata-se da vida dos Marcoenses e da saúde pública do nosso concelho. --------------------------------

---- Srs. Deputados, entrar na demagogia política do valor do contrato dos advogados que nos 

defendem já não colhe. Poderia eventualmente entrar nesse mesmo jogo demagógico do PSD e 

perguntar se os mais de trezentos e sessenta mil euros (360.000€) gastos com o anterior 

mandatário contratado pelo PSD, se esses trezentos e sessenta mil euros (360.000€) gastos com o 

anterior mandatário, por quem o suportava, obtiveram resultados práticos durante os doze anos 

em que o PSD esteve no poder. Mas, não o vou fazer, esse não é o nosso caminho, até porque os 

Marcoenses sabem bem que durante doze anos, da vossa parte, houve apenas isso, demagogia. --- 

---- Para mim já não restam dúvidas – aliás, só tenho certezas: o PSD quer fazer parte do 

problema, e não da solução. Como referi, em primeiro lugar estão os Marcoenses e a sua 

qualidade de vida, que passa esta qualidade de vida por terem água potável com qualidade e com 

quantidade, diminuindo assim os passivos ambientais existentes, e que tanto afetam a saúde 

pública dos Marcoenses. Isto, sim, é importante para nós. Ou não é importante que os dois mil, 

novecentos e quatro consumidores de água, e os dois mil, quinhentos e setenta e nove de 
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saneamento, que estão já em condições de se ligar, o possam fazer gratuitamente, ou isentados? É 

assim que chegamos a este valor. Foi assim, está no regulamento, e vão poder vê-lo e discuti-lo. -- 

---- E já agora, dizer, Sr. Deputado, que as contas que lá estão no regulamento foram feitas por 

um distinto economista, que também ajudou o anterior Executivo na renegociação da dívida. Um 

distinto economista, excelente, não temos dúvidas. --------------------------------------------------------- 

---- E para quem nos ouve lá em casa, também é importante dizer que esta medida apenas poderá 

ter efeitos futuros; não tem efeitos retroativos, a Lei não permite que tenha efeitos retroativos. 

Mas, em todo o caso, relembro também que nunca foi assumido por nós a retroatividade das 

isenções a todos aqueles que já se encontravam ligados às redes públicas e que pagaram as 

respetivas taxas. Nunca assumimos a retroatividade das isenções. Falámos verdade, sempre 

falámos verdade, nunca dissemos que esta medida iria ser com efeitos retroativos. E para que lá 

em casa nos entendam bem, eu vou dar-vos um exemplo: as vacinas da meningite e de HPV, que 

agora o Governo vai incluir no Plano Nacional de Vacinação, quem as comprou para dar aos 

filhos, há meses atrás, também não vai ser ressarcido do valor. A partir de agora são gratuitas, 

ninguém vai pedir que lhe devolvam o dinheiro das vacinas que compraram. É de fácil 

entendimento, Srs. Deputados. --------------------------------------------------------------------------------- 

---- E por amor de Deus, não tenham essa atitude populista e demagógica, que vos fica tão mal. 

Não ajudem a descredibilizar ainda mais a política com esses comportamentos. Nem sequer é 

aceitável vindo de políticos que têm, tiveram ou aspiram ter responsabilidades políticas no 

concelho.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

resposta à intervenção da Presidente da Junta de Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, indicou 

que a obra referida tem uma verba cabimentada para execução em dois mil e vinte e dois mil e 

vinte e um, num total de cerca de seiscentos mil euros (600.000€). --------------------------------------
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----Relativamente à Ponte do Arco, argumentou que a questão não terá sido colocada da forma 

mais adequada, uma vez que a Câmara Municipal já terá assumido que a Ponte do Arco se vai 

manter no seu estado original, mediante a perspetiva de construção de uma nova travessia sobre o 

rio, que só será viável para os cofres do Município caso seja comparticipada por fundos 

comunitários ou pelo Governo. Desde já a Câmara Municipal está a trabalhar na elaboração de um 

projeto, para que numa fase seguinte seja possível diligenciar a captação de investimento para a 

sua execução. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----Ressalvou que as reparações pontuais na capela mortuária são da responsabilidade da Junta de 

Freguesia, acrescentando não serem acuradas ou justas as declarações relativas à disponibilização 

de mão de obra por parte da Câmara Municipal, que como é do conhecimento público tem 

recorrido a concursos e subempreitadas para realização de intervenções por todas as freguesias do 

concelho. A título de exemplo, referiu que no que diz respeito a obras de proximidade para dois 

mil e vinte, a Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada irá beneficiar de cerca de noventa e nove 

por cento (99%) a mais do que a verba inicialmente prevista, para intervenções nomeadamente na 

Rua do Corucho, Caminho da Vinha, Caminho de Cerradouro, Caminho da Perra e Rua do Arco. – 

---- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal: “Sra. Deputada Susana Loureiro, quer 

colocar algum pedido de esclarecimento? Faça favor. Não há defesa da honra. Diga-me onde é que 

está a violação da honra. Sra. Deputada, tenha paciência, não há defesa da honra de um Partido 

político; há defesa da honra das pessoas. Não chamaram nada, tenha paciência.” ---------------------- 

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, indeferiu o pedido para 

intervenção apresentado pelo Vereador José Mota neste período, por entender não ter cabimento 

nos trabalhos da Assembleia um esclarecimento sobre um debate ocorrido em sede de Reunião de 

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----PONTO DOIS – Período de Intervenção do Público, nos termos dos n.ºs 1 e 6 do artigo 
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49.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e n.º 3 do artigo 18.º e dos artigos 21.º e 27.º do Regimento da 

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

----Neste ponto, o Vereador José Mota, após abandonar voluntariamente o seu lugar na mesa do 

Executivo, solicitou autorização para intervir na qualidade de munícipe. O Presidente da Mesa da 

Assembleia manifestou-lhe dúvidas quanto ao direito que lhe assistia de intervir como cidadão, 

atenta à sua condição de vereador; todavia, mesmo assim, interrompeu os trabalhos para analisar a 

questão. Após diálogo com os demais elementos da mesa e pesquisa de situações análogas, por não 

encontrar fundamento, concluiu a não lhe conceder a palavra. -------------------------------------------- 

----O Munícipe Samuel Vieira deu início à sua intervenção solicitando à Mesa da Assembleia que, 

caso seja possível, lhe sejam disponibilizadas as gravações de vídeo das sessões da Assembleia 

Municipal dos últimos quatro anos, recurso com o qual facilmente poderá comprovar a forma 

como eram conduzidos os trabalhos no anterior mandato. -------------------------------------------------

----Relativamente à disponibilidade de mão de obra, questionou quantos concursos foram lançados 

pelo anterior Executivo para admissão de pessoal operacional, e quantos lugares serão a curto 

prazo providos nesta área pelos concursos lançados pelo atual Executivo. ------------------------------

----Sendo a Presidente da Câmara a autoridade máxima em termos de Proteção Civil Municipal, 

chamou a atenção para a circunstância de alegadamente a Extensão da Cruz Vermelha de Vila Boa 

de Quires não estar a laborar dentro dos parâmetros legais, indagando qual é o local efetivo da 

sede desta Extensão, e onde se encontra o seu respetivo meio de socorro permanente. Alertou para 

a situação de um munícipe que diariamente tem de recorrer ao serviço de transporte dos 

Bombeiros Voluntários do Marco, visto que a Extensão da Cruz Vermelha não estará dotada dos 

equipamentos necessários para efetuar este transporte. Neste sentido, solicitou à Câmara Municipal 

que averigue cabalmente esta situação, que já será do conhecimento do pelouro da ação social. ----

----O Munícipe Francisco Vieira realçou na sua intervenção que muitos munícipes depositaram a 
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sua confiança nas promessas eleitorais do Partido Socialista, nas eleições autárquicas de dois mil e 

dezassete, continuando ainda na expetativa de uma resolução para o diferendo com a empresa 

concessionária Águas do Marco, ou aguardando ter acesso a infraestruturas de abastecimento de 

água e saneamento. Volvidos dois anos e meio, facilmente se poderá concluir que o tão propalado 

pré-acordo verbal estabelecido com a Águas do Marco mais não era do que um truque para vencer 

as eleições, vindo agora a Câmara Municipal propor uma medida que além de não corresponder ao 

compromisso assumido com a população, é tão somente uma forma mascarada de exponenciar os 

lucros de uma empresa privada, que não abdica de um único cêntimo, com encargos acrescidos 

para a população, incluindo aquela que já suportou os custos das ligações à rede. ---------------------

----Face ao exposto, declarou que a aprovação do regulamento que supostamente vem isentar os 

Marcoenses das taxas de ligação e de ramal espelha a completa incapacidade do Partido Socialista 

de governar os destinos da Câmara Municipal de Marco de Canaveses. ---------------------------------

----O Presidente da Mesa da Assembleia interrompeu a intervenção do munícipe, por entender 

que a mesma colide com aquilo que o Regimento da Assembleia estabelece para as intervenções 

do público neste ponto. Consequentemente, solicitou ao munícipe que recentre a sua intervenção 

na colocação de questões concretas ou pedido de esclarecimentos sobre assuntos de interesse para 

o Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Munícipe Francisco Vieira, retomando a palavra, questionou concretamente se o 

regulamento aprovado consubstancia um benefício para todos os cidadãos, ou só para alguns, 

ressalvando que no primeiro caso, o custo estimado da implementação desta medida poderá 

ascender a cerca de quinze milhões de euros (15.000.000€), e no segundo caso, estará em causa a 

equidade e a justiça exigíveis na gestão de fundos públicos, com a particularidade de se estar a 

beneficiar acima de tudo uma empresa privada. -------------------------------------------------------------

----Também perguntou quais foram os resultados práticos da contratação de uma nova empresa de 
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advogados para assessorar a Câmara Municipal neste processo, atendendo a que desde então o 

contrato com a empresa concessionária não teve uma única vírgula alterada. ---------------------------

----Assinalou ainda alguma incoerência na redação do regulamento, que em algumas partes refere 

a isenção das taxas de ligação e dos ramais, e em outras partes apenas faz referência às taxas; 

também refere, a certo ponto, que a verba é atribuída diretamente à empresa, sendo que numa outra 

página indica que a verba é atribuída aos munícipes. -------------------------------------------------------

----O Munícipe Nuno Leite, no uso da palavra, declarou que a Concelhia do Bloco de Esquerda 

tem recebido inúmeras denúncias sobre a situação da Escola EB 2/3 de Alpendorada, em particular 

sobre a inexistência de condições mínimas de isolamento e de conforto em algumas salas de aula, 

além de subsistirem coberturas em fibrocimento e os muros circundantes se encontrarem muito 

degradados, com risco de queda. Neste sentido, informou que o Grupo Parlamentar do Bloco de 

Esquerda já questionou o Ministério da Educação acerca do seu real conhecimento sobre a 

situação em que se encontra a Escola EB 2/3 de Alpendorada, e se já existe uma previsão para a 

realização das obras de requalificação necessárias, que incluam a substituição das coberturas em 

amianto. Perguntou também quais as diligências que a Câmara Municipal também tem 

desenvolvido junto do Governo, em prol da realização desta obra tão necessária. ---------------------

----Chamou ainda a atenção para a situação do pavilhão de Vila Boa de Quires e Maureles, que 

após duas intervenções continua a ter graves problemas de infiltrações, pelo que questionou se a 

Câmara Municipal já identificou os responsáveis pelo problema. -----------------------------------------

----Por fim, solicitou informações acerca do processo de licenciamento da Praia da Pontinha. -------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, respondendo às questões 

colocadas pelos munícipes, e começando pela intervenção do munícipe Samuel Vieira, assegurou 

que a Câmara Municipal tem perfeita consciência das suas limitações em termos de recursos 

humanos, estando em curso um procedimento concursal para contratação de treze técnicos 
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superiores, além de técnicos operacionais para as mais diversas valências, visando uma resposta 

cada vez mais eficaz nos serviços prestados aos munícipes e às várias solicitações dos Presidentes 

das Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------

----Em relação à Extensão da Cruz Vermelha de Vila Boa de Quires, comprometeu-se a analisar a 

situação reportada, ressalvando, porém, a competência mais direta que o ACES e a Administração 

Regional de Saúde têm sobre esta matéria. -------------------------------------------------------------------

----Passando para a intervenção do munícipe Francisco Vieira, começou por assinalar mais uma 

tentativa de utilização do período destinado ao público para realização de um comício político, 

contrariando claramente o espírito do Regimento da Assembleia. ----------------------------------------

----Sobre as questões colocadas, frisou que o regulamento referido não se encontra em discussão 

na presente sessão, nem sequer é ainda do conhecimento dos membros da Assembleia, pelo que se 

escusou a alongar-se em considerações sobre o mesmo, não deixando de incentivar o munícipe a 

poder deixar as suas críticas e sugestões neste período de consulta pública a que o regulamento 

está sujeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Declarou que embora, de facto, não tenha sido introduzida nenhuma alteração ao contrato de 

concessão, existe muito trabalho feito desde janeiro de dois mil e dezanove pela nova sociedade de 

advogados contratada, com múltiplas reuniões com os representantes da empresa – processo 

atualmente em suspenso, devido à alteração na estrutura acionista da empresa Águas do Marco. 

Além destas reuniões, está a ser efetuado um trabalho de retaguarda, com o apoio do corpo técnico 

do Município, com estudos, recolha de dados e planeamento que assegurem à Câmara Municipal 

uma posição mais favorável nas negociações em curso. ----------------------------------------------------

----Sobre a intervenção do munícipe Nuno Leite, esclareceu que as situações reportadas, tanto no 

caso da cobertura em fibrocimento, como no caso do risco que apresenta o muro circundante, são 

da exclusiva responsabilidade do Ministério da Educação, que tem vindo a acompanhar esta 
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situação. Mais informou que a Câmara Municipal conseguiu introduzir um estabelecimento de 

ensino adicional no mapeamento dos equipamentos sociais, para que possa ser alvo de uma 

intervenção de requalificação. ----------------------------------------------------------------------------------

----Realçou o esforço que a Câmara Municipal de Marco de Canaveses está a efetuar ao proceder 

gradualmente à substituição de coberturas de amianto nos estabelecimentos escolares do 1.º ciclo, 

a expensas próprias, naquilo que se traduz num forte investimento na educação e num ensino de 

qualidade, com todas as condições adequadas. --------------------------------------------------------------

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

explicou que a intervenção mais recente no pavilhão de Vila Boa de Quires e Maureles incidiu 

fundamentalmente no revestimento em chapa, na iluminação LED e na ventilação, pelo que irá 

averiguar a situação reportada, relacionada com o isolamento do edifício. ------------------------------

----Em relação à Praia da Pontinha, declarou que tem sido uma batalha recorrentemente travada 

pela Câmara Municipal, sendo que o último obstáculo referenciado pela Agência Portuguesa do 

Ambiente para o seu licenciamento prende-se com o açude que alegadamente estará em risco de 

ruir. A Câmara Municipal contestou a argumentação da APA, tendo sido efetuada uma visita ao 

local por dois técnicos credenciados, sendo que até à data ainda não foi apresentado um relatório 

formal dessa visita, apesar de o Município de Marco de Canaveses se ter disponibilizado para 

suportar os encargos de eventuais obras necessárias para reforço das condições de segurança do 

açude. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, no uso da palavra, passou a 

apresentar este ponto, destacando alguns dos aspetos mais relevantes da sua informação escrita, 
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começando por realçar a implementação da estratégia municipal “#sucessoescolar” a nível local, 

tendo recentemente acompanhado a entrega de kits de iniciação à programação e robótica em 

algumas escolas do 1.º ciclo. Foi também concluída a instalação de duas Salas do Futuro – na 

Escola Secundária do Marco e na Escola Secundária de Alpendorada – fruto de um investimento 

de cerca de cento e vinte mil euros (120.000€), que incluiu a aquisição de mesas e ecrãs 

interativos, impressoras 3D, tablets, e diversos outros equipamentos. -----------------------------------

----Enfatizando a aposta na valorização da educação no concelho, destacou as obras de 

requalificação levadas a cabo na EB1 da Barroca (Marco) e na EB1 da Rua Direita (Sobretâmega), 

com um custo combinado de cerca de trezentos e setenta mil euros (370.000€), num investimento 

que englobou a remoção da cobertura de amianto, a substituição do revestimento exterior por 

capoto, colocação de caixilharia com corte térmico, substituição das luminárias por tecnologia 

LED, pinturas, renovação dos sanitários e outras pequenas intervenções. -------------------------------

----Ainda no âmbito do projeto “#sucessoescolar”, falou sobre os rastreios de psicologia e de 

terapia da fala que foram realizados a todos os alunos elegíveis do concelho, num total de duzentos 

e oitenta e oito alunos rastreados. Explicou tratar-se de um rastreio universal, dirigido a todos os 

alunos dos jardins de infância que completam quatro anos de idade, que visa aferir o grau de 

desenvolvimento da criança, com o objetivo de identificar eventuais áreas problemáticas 

precocemente, com posterior acompanhamento das crianças por parte da equipa multidisciplinar. 

Deu nota de que na terapia da fala foram sinalizados duzentos e sessenta alunos; na área da 

psicologia, foram sinalizados cento e quatro alunos; as técnicas do serviço social estão a 

acompanhar de perto vinte e nove alunos do concelho. -----------------------------------------------------

----Expressou o seu orgulho pela aposta que o Município está a fazer na promoção dos desportos 

náuticos, numa profícua interligação com a componente educativa, que visa simultaneamente um 

adequado aproveitamento dos recursos excecionais do concelho, o Rio Douro e o Rio Tâmega. 
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Atualmente, o Ginásio Clube de Alpendorada está a colaborar com o Município nesta área de 

formação, tanto no Parque de Lazer de Alpendorada, como no Parque Fluvial do Tâmega. ----------

----Depois, deu nota de que entre novembro de dois mil e dezanove e fevereiro de dois mil e vinte, 

decorreram no Marco de Canaveses quatro oficinas de cinema de animação, dirigidas aos alunos 

do ensino profissional. Está prevista para o dia vinte e dois de maio (data provisória) a realização 

da 1.ª Mostra de Filmes de Animação do Marco de Canaveses. -------------------------------------------

----Também decorreu uma ação de formação para quarenta professores, com a colaboração do 

Centro de Formação Marco – Cinfães, subordinada ao tema “Aprender com dispositivos móveis”, 

que capacitou estes formadores para a utilização dos equipamentos integrados nas Salas do Futuro. 

----Em seguida, anunciou a aprovação, na última reunião do Conselho Municipal de Educação, do 

novo Plano Municipal de Educação, um documento inovador que integra mais de sete dezenas de 

atividades distribuídas por seis áreas educativas: educação para o ambiente, educação para a 

cultura, educação para o desporto, educação para o desenvolvimento e cidadania global, educação 

para a proteção civil e educação para a saúde. Este plano tem como objetivo último a 

sistematização da informação associada ao conjunto de atividades que pelos seus processos e 

recursos inovadores, pedagógicos e lúdicos, visam a promoção do sucesso educativo no Concelho 

de Marco de Canaveses. -----------------------------------------------------------------------------------------

----Dando destaque ao Plano Local de Leitura, sublinhou a importância da leitura como 

competência essencial ao desenvolvimento humano, e consequentemente das sociedades. O Plano 

Nacional de Leitura, em vigor até dois mil e vinte e sete, advoga a promoção da leitura, 

fundamentando ser esta uma competência indispensável à autonomia e à plena consciência de si 

próprio e dos outros. Neste sentido, foi elaborado o 1.º Plano Local de Leitura de Marco de 

Canaveses, na sequência da assinatura de um acordo de parceria com o Plano Nacional de Leitura, 

em dois mil e dezanove, plano que congrega um conjunto de atividades e iniciativas enquadradas 
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no desenvolvimento e promoção das capacidades e hábitos de leitura e escrita para toda a 

população do Marco de Canaveses, incidindo em particular sobre três grandes eixos: infância, 

juventude e comunidade. ----------------------------------------------------------------------------------------

----Abordou também as atividades que integraram o “Marco – Cidade de Natal”, assinalando que a 

animação natalícia, numa oferta diversificada, constituiu uma mais valia para a promoção do 

comércio tradicional, servindo como elemento impulsionador de dinâmicas que resultam, no seu 

conjunto, na promoção e afirmação do Concelho de Marco de Canaveses no contexto regional. 

Dentre as várias iniciativas e atividades programadas, destacou a iluminação de natal – que em 

dois mil e dezanove abrangeu uma área mais alargada do centro urbano da cidade, distribuindo-se 

por um maior número de artérias, indo ao encontro das expetativas e anseios dos comerciantes 

locais – o “Natal na Rua”, com exposição de árvores de natal decoradas com a colaboração dos 

estabelecimentos de ensino, com recurso a materiais reciclados, numa perspetiva de sensibilização 

para a sustentabilidade ambiental; a “Cidade de Natal”, no espaço do Mercado Municipal, entre os 

dias dois e quatro de dezembro, com a Casa do Pai Natal, a pista de gelo, os duendes, os 

insufláveis, cama elástica, karts, ateliers de pinturas faciais e distribuição de pipocas. Com o 

objetivo de melhorar a dinâmica e qualidade destas iniciativas, a Câmara Municipal decidiu 

promover inquéritos de avaliação, tendo-se registado um elevado índice de satisfação e recolhido 

algumas sugestões que serão certamente avaliadas pelos serviços municipais. -------------------------

----Relevou também mais uma edição do Concurso de Montras de Natal, em parceria com a 

AEMarco, que contou com a participação de quarenta e nove lojistas. -----------------------------------

----No âmbito do MarcoInvest, salientou a definição do roteiro empresarial, que visa a 

identificação das necessidades mais prementes dos empresários locais e avaliação de possíveis 

parcerias a estabelecer com o Município. Este roteiro empresarial terá o seu início no mês de 

março, dando-se primazia às PME Líder, PME Excelência e às empresas com maior volume de 
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negócios, cruzando estes critérios com aqueles que são os setores mais representativos do concelho 

– setor têxtil, construção civil, indústria de extração e transformação da pedra, setor agrícola, 

metalomecânica, serviços, alojamento turístico e restauração. --------------------------------------------

----Na área da Proteção Civil, deu a conhecer alguns dos trabalhos realizados em termos de 

limpeza de faixas de gestão de combustível e fogos controlados. Também tiveram lugar reuniões 

de preparação e de planeamento com o SEPNA, com a GNR e com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, para definição dos locais prioritários para a 

realização de ações de fiscalização relativas à limpeza de mato em torno de edificações em espaço 

rural. Também reuniu a Comissão Municipal de Proteção Civil, que aprovou a revisão do Plano 

Municipal de Operações em Situações de Intempérie. ------------------------------------------------------

----Na sequência da passagem das depressões Elsa e Fabian pelo território, foram promovidas 

várias visitas técnicas, acompanhadas pelos Presidentes das Juntas de Freguesia, nas quais foram 

identificados os danos causados e avaliadas as intervenções necessárias para reposição da 

normalidade e das condições de segurança, concluindo-se que as mesmas perfazem um 

investimento que rondará os duzentos mil euros (200.000€). ----------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Celso Santana, Presidente da Junta de Freguesia do Marco (PS), 

começou por agradecer ao Executivo da Câmara Municipal as obras levadas a cabo na EB1 e JI da 

Barroca e no Jardim de Infância dos Murteirados, há muito ansiadas por alunos e professores. 

Congratulou-se com a comunicação de que será efetuado pela Câmara Municipal um investimento 

na beneficiação da Escola EB1 da Searinha, uma das mais antigas e emblemáticas da Freguesia do 

Marco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Por fim, louvou a iniciativa de plantação de árvores em alguns locais recorrentemente 

identificados pelos cidadãos, principalmente na Rua dos Três Pastorinhos, junto ao Largo da Feira 

do Marco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----O Membro da Assembleia Ricardo Soares, Presidente da Junta de Freguesia de Bem Viver 

(PS), assinalou a evolução dos diferentes Espaços do Cidadão criados pelo Município desde junho 

de dois mil e dezassete. No caso concreto do Espaço do Cidadão na Freguesia de Bem Viver, o 

número de atendimentos praticamente duplicou, comparados os números referentes ao segundo 

semestre de dois mil e dezoito e de dois mil e dezanove, o que faz deste Espaço do Cidadão aquele 

que regista o maior número de atendimentos em todo o concelho, facto que muito orgulha e 

destaca a importância do serviço de proximidade prestado às populações. ------------------------------

----Consequentemente, manifestou o seu regozijo com a adesão do Município de Marco de 

Canaveses ao protocolo celebrado entre a Agência para a Modernização Administrativa, o Instituto 

dos Registos e Notariado e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, para a 

disponibilização do sistema de renovação presencial de cartões de cidadão, sem recolha de dados 

biométricos. Afirmou ser este o caminho a seguir, no processo de atribuição de mais competências 

aos Municípios e freguesias, para que possam continuar a prestar um bom serviço, enquadrado nas 

reais necessidades dos munícipes. -----------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Luciano Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Banho e 

Carvalhosa (CDU), no uso da palavra, deu especial destaque a três obras de proximidade de 

fundamental importância para a sua freguesia, a saber, a requalificação da Rua do Ribeiro, da 

Travessa 3 de Maio e da Calçada da Carreira Chã. Enalteceu ainda a qualidade da obra realizada 

na Rua da Senra, em que foram levadas em consideração as sugestões apresentadas pela Junta de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Também aproveitou para agradecer as intervenções que têm vindo a ser realizadas na Freguesia 

de Banho e Carvalhosa, ao nível das infraestruturas de drenagem de águas pluviais, que embora 

nem sempre sejam obras muito visíveis ou devidamente valorizadas, contribuem sobremaneira 

para a qualidade de vida dos munícipes. ----------------------------------------------------------------------



                                                                                 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA         Fls  
 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES             DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL Nº 01 
                                                                                                    REALIZADA EM 28/02/2020 
 

 

----O Membro da Assembleia Nelson Toni, Presidente da Junta de Freguesia de Santo Isidoro 

e Livração (PS) recordou que de acordo com o Decreto-lei n.º 194/2009, os Municípios deveriam 

assegurar, a partir de um de janeiro de dois mil e quinze, a progressiva extinção das situações em 

que os serviços de abastecimento de água e saneamento eram prestados por Juntas de Freguesia ou 

por associações de utilizadores, estatuto que no Marco de Canaveses não foi cumprido. Alertou 

que mais do que uma questão de índole legal, estão em causa a saúde pública e a sustentabilidade 

ambiental, de valor imensurável. Sendo credoras de todo o respeito e reconhecimento as valorosas 

iniciativas que conduziram à construção e gestão das redes existentes nas Freguesias de Santo 

Isidoro e Livração, Várzea, Aliviada e Folhada, e Alpendorada, Várzea e Torrão, com todo o 

altruísmo e sentido de justiça e de comunidade, também deverá ser reconhecido que as redes 

existentes são deficitárias e que não acompanham as exigências atuais. Consequentemente, não se 

poderá aceitar como facto natural que em dois mil e vinte as populações se encontrem privadas de 

usufruir de uma rede de abastecimento de água potável de qualidade e de saneamento, sendo estes 

direitos básicos que a todos deveriam ser garantidos. -------------------------------------------------------

----Também no âmbito da informação escrita, realçou a intervenção de restauro que irá ser 

realizada na Igreja de Santo Isidoro, fruto de uma candidatura apresentada pela Associação de 

Municípios do Baixo Tâmega e Rota do Românico, com o apoio da Câmara Municipal, e que irá 

de algum modo complementar os arranjos urbanísticos concretizados na área envolvente, 

estimados em cerca de cento e dez mil euros (110.000€). Enalteceu o empenho e determinação da 

Câmara Municipal numa forte aposta na cultura e na salvaguarda do património histórico e 

arquitetónico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia António Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia de 

Soalhães (PS), abordou uma grande obra em perspetiva para a Freguesia de Soalhães, o Parque 

Multiusos da Quinta do Casal, em Eirô, um parque que vai aliar o desporto, o lazer e o prazer da 
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caminhada num único espaço, dando novas valências a um local que se encontrava praticamente 

abandonado, para fruição dos munícipes. O parque irá contemplar um percurso pedonal, áreas de 

lazer, equipamentos de manutenção física e campo multijogos. Assim, agradeceu à Câmara 

Municipal de Marco de Canaveses o apoio na execução desta obra que muito irá dignificar a 

Freguesia de Soalhães e potenciar a qualidade de vida da sua população. -------------------------------

----O Membro da Assembleia Leandro Queirós (PS), no uso da palavra, elogiou o Executivo 

Camarário pelo recorrente apoio logístico e financeiro atribuído ao associativismo, em particular 

na sua vertente desportiva, sendo consensual a importância da prática da atividade física e 

desportiva para o bem-estar físico e emocional dos cidadãos. Nesta área, as associações 

desportivas têm exercido um papel fundamental e inestimável, com a promoção de um conjunto de 

modalidades e atividades diversas para ocupação de tempos livres, em especial junto das gerações 

mais jovens, com reconhecido interesse formativo e educativo. ------------------------------------------

----Salientou também a cooperação ativa da Câmara Municipal com o Desporto Escolar Municipal, 

possibilitando práticas saudáveis e competitivas que também promovem o desenvolvimento 

intelectual e fomentam os princípios da amizade, cooperação, tolerância, respeito e disciplina. -----

----Assinalou que o apoio logístico e financeiro da Câmara Municipal às associações e 

coletividades do concelho ascendeu a mais de trezentos e quarenta e dois mil euros (342.000€), 

contabilizado apenas o período desde a última sessão da Assembleia Municipal. ----------------------

----Concluindo a sua intervenção, declarou que sendo o associativismo desportivo um espaço de 

liberdade e criatividade conquistado pela sociedade civil, o Executivo Camarário é digno de todo o 

reconhecimento e louvor pela vincada aposta no desenvolvimento desportivo, ao motivar e apoiar 

todos os clubes e coletividades do concelho, criando condições de acesso e de adequado 

acompanhamento a todos os praticantes. ---------------------------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, passando a responder às 
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interpelações dos membros da Assembleia, começou por garantir a todos os presentes, na 

sequência da intervenção do deputado Celso Santana, que a Câmara Municipal continuará a 

trabalhar afincadamente para melhorar progressivamente o parque escolar, estando desde já 

programadas algumas intervenções a realizar no período de interrupção letiva. Essa mesma 

preocupação continuará a ser evidenciada na vertente ambiental e de gestão do espaço público, 

estando em análise algumas propostas concretas para melhoramento de espaços de utilização 

pública no centro da cidade. ------------------------------------------------------------------------------------

----Associou-se às palavras proferidas pelo deputado Ricardo Soares, ao valorizar a importância 

do serviço de proximidade prestado nos vários Espaços do Cidadão distribuídos pelo território 

concelhio, saudando o número de atendimentos registados no Espaço do Cidadão de Bem Viver, 

número que certamente aumentará, fruto do protocolo firmado com a AMA, que viabilizará a 

renovação dos cartões de cidadão nestes balcões. -----------------------------------------------------------

----Agradeceu as referências positivas do Presidente de Junta Luciano Costa, assegurando que 

ainda serão efetuadas mais algumas obras de proximidade na Freguesia de Banho e Carvalhosa, 

em particular ao nível da pavimentação. Aproveitou esta temática para sublinhar que os valores 

despendidos pela Câmara Municipal em obras de proximidade nas diferentes freguesias têm 

ultrapassado em larga escala as verbas inicialmente previstas. --------------------------------------------

----Também agradeceu a chamada de atenção do deputado Nelson Toni, acerca da obrigatoriedade 

legal de transferir para a esfera do Município os subsistemas até então geridos pelas Juntas de 

Freguesia, algo que acabou por ser concretizado pelo atual Executivo, numa atitude responsável 

que visou o estrito cumprimento das normas legais, de modo a garantir que a população tenha 

acesso a um serviço de qualidade, de acordo com os padrões atuais. -------------------------------------

----Por fim, congratulou-se com a referência do Presidente da Junta de Freguesia de Soalhães à 

criação do Parque Multiusos, que muito dignificará o espaço público da freguesia, mediante a 
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recuperação da Quinta do Casal, há demasiado tempo em estado de abandono. ------------------------

----O Vereador Paulo Couto, em complemento, não deixando de agradecer as palavras elogiosas 

proferidas pelo deputado Leandro Queirós, passou a fazer referência a algumas das atividades 

mais relevantes que o pelouro do desporto tem patrocinado, começando por salientar a alteração 

recentemente introduzida à fórmula de cálculo dos apoios concedidos, bem como o aumento da 

verba disponibilizada para manutenção das respetivas instalações, de mil e quinhentos (1.500€) 

para dois mil euros (2.000€), e a atribuição de uma verba extraordinária por atletas que participem 

em competições nacionais ou internacionais. ----------------------------------------------------------------

----Desde a data da última sessão da Assembleia Municipal, foram celebrados contratos-programa 

de desenvolvimento desportivo com um valor global de duzentos e sessenta e sete mil, 

quatrocentos e setenta e dois euros, e vinte cêntimos (267.472,20€), para um total de cerca de mil e 

quatrocentos atletas, em diversas modalidades. --------------------------------------------------------------

----Ao longo de dois mil e dezanove, o investimento na beneficiação e manutenção de instalações 

desportivas superou os trezentos mil euros (300.000€) – verba em que se inclui a requalificação do 

Pavilhão José Jesus de Oliveira (Alpendorada, Várzea e Torrão), do Pavilhão António Ferreira 

Soares (Vila Boa de Quires e Maureles), a construção da vedação do campo de jogos de Vila Boa 

do Bispo e de Paços de Gaiolo, obras de beneficiação nas Piscinas de Alpendorada, e manutenção 

dos relvados naturais dos estádios do Marco e Alpendorada. ----------------------------------------------

----Foram também atribuídos cerca de quarenta e cinco mil euros (45.000€) em apoios para obras 

diversas nas associações desportivas, além de um subsídio extraordinário no valor de quinze mil 

euros (15.000€) para aquisição de três viaturas. -------------------------------------------------------------

----Para o ano de dois mil e vinte estão previstas duas grandes intervenções, a saber, a 

requalificação do Pavilhão Bernardino Coutinho e do pavilhão de Vila Boa do Bispo. ---------------

----Dois mil e vinte será também um ano repleto de eventos desportivos de grande destaque no 
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Marco de Canaveses, como o Campeonato Nacional de Fundo de Canoagem, o Mundial de 

Enduro, o Torneio Regional de Vólei, o Rally “Terras d’Aboboreira”, o Grande Prémio de Jet-Ski 

– Copa Ibérica, o Marco City Race em orientação e o Europeu de Rally Raid. -------------------------

----Concluindo a sua intervenção, declarou que a aposta do Executivo Camarário na vertente 

desportiva fica assim bem patente no crescente apoio às associações e ao desenvolvimento das 

suas atividades, no investimento na beneficiação dos equipamentos desportivos, no 

estabelecimento de parcerias que permitem ao Marco de Canaveses acolher eventos desportivos de 

cariz nacional e internacional, no reconhecimento dos feitos alcançados pelos atletas Marcoenses, 

e na garantia de uma oferta desportiva diversificada. -------------------------------------------------------

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

Municipal respeitante à 1.º Revisão – Alteração Modificativa às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento Municipal para o ano económico 2020. -----------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, no uso da palavra, passou a 

apresentar este ponto, explicando que a maior flexibilização permitida na utilização do saldo de 

gerência, através da publicação da Lei n.º 114/2017, abriu a possibilidade de esse saldo ser 

incorporado na execução orçamental em momento anterior ao da aprovação dos documentos de 

prestação de contas, razão que justifica a proposta de revisão às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento ora apresentada, com a inclusão de um saldo de gerência na ordem dos treze milhões, 

seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros (13.648.454€). -------------

----Do lado da receita, e além do saldo de gerência atrás referenciado, destaca-se a inclusão de 

cento e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro euros (194.824€), verba correspondente à 

participação de sete e meio por cento (7,5%) no IVA cobrado nos setores de alojamento, 

restauração, comunicações, eletricidade, água e gás, de acordo com o estabelecido na Lei. ----------

----Também se assinala a redução de quinhentos e dezasseis mil, trezentos e oitenta e dois euros 
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(516.382€) da receita proveniente do FEDER, com impacto equivalente na despesa de capital, 

justificada pelo diferimento de parte desta receita para o ano económico de dois mil e vinte e um, 

pelo acerto das estimativas conservadoras de execução da obra efetuada em setembro de dois mil e 

dezanove, e pela reprogramação de alguns investimentos comparticipados por fundos 

comunitários, dos quais se destacam os projetos relativos ao Museu Cármen Miranda e Avenida 

Prof. Dr. Carlos Mota Pinto, do PARU. -----------------------------------------------------------------------

----Do lado da despesa, a presente proposta de revisão permite incorporar a despesa diferida e 

reforçar algumas rubricas que irão assegurar o normal funcionamento da autarquia. As principais 

rubricas reforçadas são as de encargos com pessoal – mais dois milhões e trezentos mil euros 

(2.300.000€); encargos com instalações – um milhão e setecentos mil euros (1.700.000€); 

encargos com transportes escolares e outros – oitocentos e treze mil euros (813.000€); encargos 

com receção, recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos – um milhão e quinhentos mil euros 

(1.500.000€); e transferências para as freguesias, no âmbito dos acordos de execução e contratos 

interadministrativos – mais um milhão e meio de euros (1.500.000€). -----------------------------------

----No que concerne à despesa corrente, sublinha-se a criação e dotação de rubricas referentes ao 

incentivo às ligações à rede pública de abastecimento de água e saneamento, num valor global de 

um milhão, quatrocentos e cinquenta mil euros (1.450.000€), que mediante regulamento municipal 

a aprovar será utilizado para suportar integralmente os custos das ligações à rede dos munícipes 

que atualmente têm oportunidade de se ligar. ----------------------------------------------------------------

----Do lado da despesa de capital, a proposta de revisão orçamental contempla o reforço da 

dotação de diversas rubricas, como a administração geral, educação, abastecimento de água e 

saneamento, transportes rodoviários, desporto, recreio e lazer, entre outras, reforço este que 

permitirá executar novos investimentos, que se prolongarão até dois mil e vinte e um, com 

destaque para a modernização administrativa dos serviços municipais – o chamado Marco Digital, 
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que consiste na aquisição de equipamento e software informático, num investimento estimado em 

cerca de quatrocentos mil euros (400.000€); apoio às instituições sem fins lucrativos para a 

comparticipação da construção e beneficiação de equipamentos sociais – duzentos mil euros 

(200.000€); início dos trabalhos na nova sede da Junta de Freguesia de Soalhães – mais duzentos 

mil euros (200.000€); requalificação de equipamentos escolares por empreitada e administração 

direta – mais vinte e cinco mil euros (25.000€). -------------------------------------------------------------

----No âmbito do PARU, regista-se o investimento previsto na requalificação da ligação entre a 

Rua Manuel Carneiro Geraldes e a Rua da Santa Casa da Misericórdia – reforço de duzentos e 

sessenta e três mil euros (263.000€); requalificação da Rua Direita (Sobretâmega) – cinquenta mil 

euros (50.000€); requalificação do pavimento do centro urbano da cidade – duzentos e vinte mil 

euros (220.000€); conclusão da intervenção no Cemitério Municipal do Marco – duzentos e 

sessenta e cinco mil euros (265.000€); início da requalificação urbanística na Avenida da Saudade 

(Alpendorada, Várzea e Torrão) – reforço de duzentos mil euros (200.000€); rede de água e 

saneamento na Rua Gonçalo de Barros e artérias adjacentes (Tabuado) – trezentos e noventa mil 

euros (390.000€); reestruturação do sistema de abastecimento de água da Légua (Várzea, Aliviada 

e Folhada – trinta e cinco mil euros (35.000€) – e do Saramagal (Alpendorada, Várzea e Torrão) – 

sessenta e cinco mil euros (65.000€); início da renovação da rede de abastecimento de água e 

construção de nova rede de águas residuais em Santo Isidoro e Livração – quarenta e cinco mil 

euros (45.000€); início da intervenção denominada “Ciclo urbano da água – Ponte de Canaveses” 

– duzentos mil euros (200.000€); início da intervenção no Complexo Desportivo de Alpendorada, 

Várzea e Torrão – trezentos mil euros (300.000€); obras de beneficiação do Pavilhão Municipal 

Bernardino Coutinho – trezentos e setenta mil euros (370.000€); início da requalificação do Cais 

de Bitetos – quinhentos mil euros (500.000€); requalificação do Pavilhão Municipal de Vila Boa 

do Bispo – duzentos e sessenta e cinco mil euros (265.000€); arranque da primeira fase do novo 
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Parque Urbano da Cidade – reforço de duzentos e oitenta e cinco mil euros (285.000€); 

alargamento da curva e construção de passeio junto à Igreja de Penha Longa – mais cento e 

sessenta mil euros (160.000€); início da intervenção de requalificação da Ponte de Várzea, 

Aliviada e Folhada – cento e noventa e cinco mil euros (195.000€); requalificação de troço da Rua 

de S. Nicolau – mais duzentos e sessenta mil euros (260.000€); e intervenções em arruamentos e 

obras complementares ao longo do concelho – duzentos mil euros (200.000€). ------------------------

----Com a presente revisão e inclusão do saldo de gerência, o Orçamento Municipal para o ano 

económico de dois mil e vinte atinge o valor de quarenta e dois milhões, sessenta e seis mil e 

quatrocentos euros (42.066.400€). -----------------------------------------------------------------------------

----Antes de terminar a sua explanação, salientou apenas que no que concerne ao cumprimento da 

regra do equilíbrio orçamental, decorrente do art.º 40.º da Lei n.º 73/2013, se verifica um desvio 

negativo superior a cinco por cento (5%) das receitas correntes totais, o qual será obrigatoriamente 

compensado no exercício económico de dois mil e vinte, através da execução orçamental. ----------

----O Membro da Assembleia José Barbosa, Presidente da Junta de Freguesia de Tabuado 

(PS), manifestou o seu contentamento com o facto de a presente revisão orçamental poder ser o 

primeiro passo para a concretização de um sonho antigo da sua freguesia, a extensão da rede de 

saneamento até à Rua Gonçalo de Barros, conferindo assim maior qualidade de vida aos seus 

residentes. Acrescentou serem decisões destas que valorizam a ação política, assinalando tratar-se 

do maior investimento realizado na Freguesia de Tabuado nos últimos vinte anos – na ordem dos 

trezentos e noventa mil euros (390.000€). --------------------------------------------------------------------

----Aproveitou também esta sua intervenção para formalmente se associar ao voto de louvor ao 

neurocientista Fábio Teixeira, um Tabuadense que certamente merece este reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido. -------------------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Nuno Pinto (PS), no uso da palavra, começou por adiantar que irá 
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abordar a questão das Águas do Marco neste ponto, por entender que é o único ponto da ordem de 

trabalhos onde terá cabimento o tratamento desta temática. Assim, declarou que além das várias 

obras enumeradas pela Presidente da Câmara Municipal, reveste-se de particular importância o 

facto de a presente revisão orçamental contemplar uma verba, de cerca de um milhão e meio de 

euros (1.500.000€), que permitirá dar cumprimento, não a um simples compromisso político, mas 

a um anseio da população, no que concerne à isenção das taxas de ligação à rede pública de 

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

----Entendendo ser este o momento mais adequado para analisar as Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para dois mil e vinte, após a integração do saldo de gerência transitado, sublinhou 

serem bem visíveis as linhas orientadoras da ação do Executivo Camarário, com uma aposta 

vincada na educação, no ordenamento do território e requalificação urbana, nas vias de 

comunicação e obras complementares, nos equipamentos culturais e desportivos, no apoio ao 

associativismo – pulmão vivo do movimento cívico local – na manutenção e criação de novos 

espaços verdes e de lazer, e nas infraestruturas de abastecimento de água e saneamento – ainda que 

sem possibilidade de comparticipação comunitária nestes investimentos. -------------------------------

----Analisadas as prioridades definidas pela Câmara Municipal e a visão estratégica que esta tem 

para o Município, argumentou que não sendo um Orçamento perfeito ou capaz de corresponder a 

todas as expetativas da população ou dos Presidentes de Junta, é certamente um documento que 

aproxima o Executivo de cumprir o manifesto eleitoral sufragado nas eleições autárquicas de dois 

mil e dezassete, quando o voto de confiança dos Marcoenses resultou numa maioria absoluta para 

o Partido Socialista. A este respeito, aditou que o esforço e o empenho em cumprir com os 

compromissos assumidos é um ato que não poderá ser desvalorizado, e apenas descartável para 

aqueles que têm por hábito prometer sem qualquer intenção de cumprir. --------------------------------

----Na senda da confiança que sempre evidenciou na capacidade do atual Executivo em assegurar 
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algo que os anteriores Executivos liderados pelo PSD não foram capazes de concretizar em doze 

anos, frisou que a presente revisão orçamental vem criar as condições financeiras indispensáveis à 

implementação de um regulamento de incentivo à ligação à rede pública de abastecimento de água 

e saneamento. Embora no exercício da liberdade de expressão e de pensamento seja admissível 

toda e qualquer opinião diversa, já não será tão compreensível a tentativa de bloquear um processo 

manifestamente benéfico para os Marcoenses, sendo que os acontecimentos recentes vêm 

comprovar que para o Partido Social Democrata todos os meios serão legítimos para combater a 

solução encontrada pelo Partido Socialista para um problema herdado, criado pelos Executivos de 

maioria PSD, numa atitude reveladora de que se privilegia o interesse e estratégia política, acima 

dos reais interesses dos Marcoenses. --------------------------------------------------------------------------

----Mais acrescentou que ao longo de doze anos, a única ação digna de registo tomada pelo 

Executivo liderado pelo PSD para resolver o problema da concessão do serviço de abastecimento 

de água e saneamento foi uma modificação unilateral operada ao contrato de concessão, com o 

único objetivo populista de reduzir tarifários em vésperas de eleições, com o ónus de ter de ser o 

Município a suportar integralmente todos os investimentos necessários para beneficiação e 

alargamento da rede, e colocando a Câmara Municipal em risco de ter de pagar uma 

indeminização que poderá ultrapassar os vinte milhões de euros (20.000.000€), circunstância que 

será calamitosa para a sustentabilidade financeira da autarquia. ------------------------------------------

----Concluiu a sua intervenção, reiterando total confiança de que os Marcoenses saberão julgar em 

tempo oportuno esta estratégia calculista do PSD, num absoluto desprezo pelos reais interesses da 

população. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Luís Vales (PPD/PSD) introduziu a sua intervenção com uma nota 

sobre a condução dos trabalhos, indicando que o interlocutor anterior acabou por fazer exatamente 

aquilo de que um munícipe foi acusado no período de intervenção do público, um comício político 
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sobre um tema que pouco tem a ver com o ponto em questão. Assim, apelou a um maior rigor por 

parte da Mesa, para que não se verifiquem dualidades de critérios de acordo com o quadrante 

político do interveniente. ----------------------------------------------------------------------------------------

----Perante esta dualidade lamentável, informou que o Grupo Parlamentar do PSD irá abster-se de 

efetuar qualquer intervenção adicional na presente sessão da Assembleia Municipal. -----------------

----O Membro da Assembleia Nuno Pinto (PS), no uso da palavra, efetuou uma interpelação à 

Mesa, por forma a que seja clarificado em ata se efetivamente a sua intervenção anterior estaria, ou 

não, enquadrada com o presente ponto da ordem de trabalhos. --------------------------------------------

----Ademais, frisou existir uma assinalável diferença, do ponto de vista regimental, entre uma 

intervenção de um munícipe, exclusivamente para colocar questões concretas ao Executivo, e a 

intervenção de um membro da Assembleia, com legitimidade democrática para se pronunciar 

politicamente sobre o conteúdo das propostas apresentadas. ----------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal Cristina Vieira, respondendo à intervenção do 

Presidente de Junta José Barbosa, explicitou o contentamento com que a Câmara Municipal vai 

correspondendo àquilo que são os anseios e expetativas dos Presidentes de Junta, que seguramente 

desejam o melhor para as suas freguesias e populações. ---------------------------------------------------

----Agradeceu a intervenção do deputado Nuno Pinto, em linha com a posição assumida pelo 

Partido Socialista e perfeitamente enquadrada com o presente ponto da ordem de trabalhos, visto 

que é a revisão orçamental proposta que dá corpo e viabiliza a intenção e compromisso de isentar 

os Marcoenses das taxas de ligação à rede de abastecimento de água e saneamento, num 

investimento de aproximadamente um milhão e meio de euros (1.500.000€). --------------------------

----Respondendo a uma questão anteriormente colocada, assegurou que a implementação desta 

medida, com o correspondente esforço financeiro, não será um obstáculo à capacidade de 

investimento da Câmara Municipal, conforme ficou bem patente no conjunto de obras 
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anteriormente elencadas, cujas rubricas são reforçadas com a inclusão do saldo de gerência no 

Orçamento Municipal para dois mil e vinte, reflexo de uma gestão responsável e rigorosa dos 

dinheiros públicos disponíveis. ---------------------------------------------------------------------------------

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

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação do Ponto Três, 

Ponto Dois da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade, com trinta e 

sete (37) votos a favor. Este ponto foi aprovado em minuta. -----------------------------------------------

----PONTO TRÊS, PONTO TRÊS – Para conhecimento – Informação sobre os 

compromissos plurianuais face à autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e 

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

----A Assembleia tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------

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

Municipal relativa à autorização prévia da assunção de compromisso plurianual no âmbito 

do contrato interadministrativo de delegação e partilha de competências e de constituição de 

“Unidade Técnica de Serviço – Lote A – Sul Nascente”. -----------------------------------------------

----O Vereador Paulo Couto, no uso da palavra, passou a apresentar este ponto, explicando que a 

presente autorização prévia para assunção de compromisso plurianual se prende com o facto de a 

aprovação da minuta de contrato interadministrativo de delegação e partilha de competências 

importar despesa para o Município em mais do que um ano económico. --------------------------------

----Apresentando desde já o ponto seguinte da ordem de trabalhos, explicou que o Município de 

Marco de Canaveses delegou na CIM do Tâmega e Sousa, por contrato interadministrativo de 

delegação de competências celebrado em dois mil e dezassete, a sua responsabilidade enquanto 

autoridade de transportes, passando a caber à Comunidade Intermunicipal a exploração do serviço 

público de transporte de passageiros em todo o território municipal. Tendo em consideração os 
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prazos e imprevistos subjacentes ao lançamento do concurso e adjudicação dos serviços 

compreendidos nos referidos procedimentos, e considerando ainda potenciais vicissitudes 

associadas à tramitação deste procedimento de contratação, declarou não ter sido possível 

assegurar a conclusão de todos os procedimentos em curso antes da data da caducidade das 

autorizações provisórias que vigoram neste período de transição de competências, razão pela qual, 

através do Decreto-lei n.º 169/2019, de vinte e nove de novembro, foi concedida a possibilidade de 

manutenção dos títulos de transporte, desde que cumpridas as normas que integram o referido 

diploma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Neste enquadramento, e na sequência do estudo resultante do projeto de reestruturação da rede 

pública de transporte de passageiros da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, e por 

forma a iniciar o procedimento pré-contratual, ficou definido que o custo financeiro da execução 

do contrato de serviço público relativo ao Lote A (Sul – Nascente) será de oitocentos e noventa e 

dois mil, seiscentos e vinte e seis euros (892.626€), com um contrato de prestação de serviços que 

vigorará por um período de cinco anos. -----------------------------------------------------------------------

----Acrescentou que caberá agora ao Município de Marco de Canaveses estabelecer com os demais 

Municípios que integram este Lote A e com a CIM do Tâmega e Sousa a metodologia para a 

definição conjunta dos poderes de concedente, a exercer pela CIM, o que inclui as linhas de 

orientação sobre as decisões do planeamento geral e operacional do serviço público, a definição do 

contrato de serviço público, do montante de compensação por obrigação dos serviços públicos a 

pagar ao operador e a repartição dos encargos associados. -------------------------------------------------

----Em seguida, passou a elencar os novos circuitos, e respetivos percursos, que passarão a integrar 

este serviço público de transportes urbanos. ------------------------------------------------------------------

----Aditou que o valor máximo de compensação por obrigação do serviço público a suportar pelo 

Município de Marco de Canaveses – e consequentemente pela CIM do Tâmega e Sousa, enquanto 
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operador – é de cento e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e um euros (148.771€) por ano, 

importando ressalvar que este valor estimado é, por consequência, o valor base instruído no 

procedimento concursal, podendo o valor do contrato adjudicado ser menor, em resultado das 

propostas que venham a ser apresentadas a concurso. Indicou que este serviço, nestes novos 

circuitos, poderá eventualmente não ter qualquer custo para o Município, consoante o seu grau de 

rentabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Aproveitou esta temática para prestar informação sobre os resultados obtidos, a nível 

concelhio, pela implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), ao nível do 

serviço público do transporte de passageiros. No que concerne ao transporte rodoviário, desde 

maio de dois e dezanove – altura em que o Programa PART foi implementado – e até ao final do 

ano transato, foram emitidos quatro mil, novecentos e setenta e dois títulos de transporte com 

origem ou destino no Marco de Canaveses. No caso das viagens inter-regionais, tal número 

representa uma média mensal de seiscentos e vinte títulos emitidos por mês, número este que tem 

vindo a aumentar, mês após mês. Ao nível do transporte ferroviário, desde julho até final de dois 

mil e dezanove foram emitidos três mil, quinhentos e catorze títulos com origem no Marco de 

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

----Em suma, afirmou que o número de títulos emitidos, em transporte rodoviário ou ferroviário, 

vem demonstrar a forte adesão dos Marcoenses ao Programa PART, em boa hora implementado 

pelo Governo do Partido Socialista liderado pelo Dr. António Costa, dando lugar à poupança de 

centenas de euros por ano aos utilizadores Marcoenses. ----------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia José Barbosa, Presidente da Junta de Freguesia de Tabuado 

(PS), questionou se a Câmara Municipal já tem uma previsão de quando entrarão em 

funcionamento os novos percursos identificados, ressalvando uma vez mais que a população de 

Tabuado saberá reconhecer o esforço do Município naquilo que é o alargamento do serviço 
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público de transportes urbanos. --------------------------------------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, em resposta, indicou que os 

novos percursos passarão a funcionar assim que findarem os trâmites legais do procedimento 

concursal em curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----Acrescentou que esta iniciativa da Câmara Municipal resultará na concretização dos 

compromissos assumidos perante a população e decorrentes de um diálogo próximo com os 

Presidentes de Junta, dando assim uma resposta efetiva e eficaz a algumas das principais lacunas 

identificadas no concelho ao nível dos transportes e mobilidade. Este serviço também permitirá 

poupar alguns recursos financeiros atualmente alocados ao transporte escolar. -------------------------

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

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação do Ponto Três, 

Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo 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 CINCO – Apreciação e deliberação da proposta da Câmara 

Municipal referente à aprovação de minuta do contrato interadministrativo – Lote A – Sul 

Nascente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, tendo este ponto já sido 

apresentado anteriormente, limitou-se a expressar o seu regozijo pelos números apresentados pelo 

vereador, decorrentes da implementação do Programa PART no Concelho de Marco de Canaveses, 

que veio atribuir aos Marcoenses a possibilidade de viajar para o Porto com um passe que custa 

somente quarenta euros (40€). ----------------------------------------------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Bruno Caetano (PS) saudou as alterações introduzidas ao 

paradigma da mobilidade, visando uma maior coesão territorial, com novos circuitos que não só 
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darão resposta eficiente às necessidades da população, como impactarão significativamente no 

conceito de mobilidade interna, concorrendo simultaneamente para o desiderato da 

descarbonização e da sustentabilidade ambiental. -----------------------------------------------------------

----Enalteceu ainda esta articulação intermunicipal no âmbito da CIM do Tâmega e Sousa, 

acrescentando ser este o caminho a seguir para se atingirem ganhos de escala na prestação de 

serviços essenciais. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação do Ponto Três, 

Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo 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 da proposta da Câmara 

Municipal relativa à alteração do Mapa de Pessoal – 1.ª alteração por extrato – Coordenador 

Municipal da Proteção Civil. ---------------------------------------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, no uso da palavra, passou a 

apresentar este ponto, explicando que a nomeação de um Coordenador Municipal da Proteção 

Civil é um imperativo legal decorrente do art.º 14.º da Lei n.º 65/2007, de doze de novembro, 

aditada pelo Decreto-lei n.º 44/2019, de um de abril. Este Coordenador Municipal da Proteção 

Civil depende hierárquica e funcionalmente do Presidente da Câmara Municipal, a quem compete 

a sua designação em regime de comissão de serviço, por um período de três anos. --------------------

----Neste enquadramento, e verificando-se a necessidade de adequação ao atual quadro legal, foi 

solicitada autorização ao Ministério da Administração Interna para a requisição do Sargento-

ajudante da Infantaria da GNR, Josias Manué da Silva Alves, para a assunção deste cargo, por lhe 

serem reconhecidas a necessária competência, experiência funcional e habilitações académicas 
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para o exercício desta função. Concedida esta autorização por parte do Ministério da 

Administração Interna, compete agora à Assembleia Municipal aprovar a necessária adequação do 

Mapa de Pessoal da Câmara Municipal, por forma a que o mesmo abarque este posto de trabalho. -

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

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação do Ponto Três, 

Ponto Seis da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo 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 SETE – Apreciação e deliberação da proposta da Câmara 

Municipal referente ao Projeto de Regulamento de Admissão e Utilização de Espaço 

“MarcoInvest”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, no uso da palavra, passou a 

apresentar este ponto, explicando que o projeto de regulamento para a utilização do Espaço 

MarcoInvest vem a deliberação da Assembleia Municipal, findo o período de trinta dias de 

consulta pública a que esteve sujeito após a aprovação em reunião de Câmara realizada no dia 

trinta e um de janeiro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------

----Para esclarecimento público, referiu que o MarcoInvest é um projeto de promoção ao 

investimento empresarial no concelho e de fomento ao empreendedorismo, consubstanciado num 

serviço de atendimento aos empresários e investidores que visa recolher informação útil sobre a 

atividade empresarial no concelho e disponibilizar canais de informação próprios, em articulação 

com o AICEP e IAPMEI. Este projeto integra os roteiros empresariais, abordados no ponto da 

análise à informação escrita, que consistem na realização de visitas a empresas Marcoenses, com o 

objetivo de estreitar relações e aproximar o Município do tecido empresarial do concelho, tomando 

também um conhecimento mais direto das suas necessidades e eventuais preocupações. -------------
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----Em relação ao Espaço MarcoInvest, explicou que este será instalado no edifício do Marco 

Fórum XXI, e funcionará como espaço de coworking e experimentação, com o principal objetivo 

de apoiar empreendedores no seu processo de desenvolvimento e consolidação de atividades e/ou 

ideias de negócio, que efetivamente contribuam para dinamizar e diversificar a economia local, 

ampliar e modernizar o tecido empresarial, e criar postos de trabalho permanentes e qualificados. -

----Acompanhando as tendências atuais, o Espaço MarcoInvest estará equipado com todo o 

material necessário, numa lógica de partilha, não só de recursos materiais, mas também de 

experiências e ideias, fomentando o networking e a criação de sinergias positivas entre os 

utilizadores e demais parceiros. --------------------------------------------------------------------------------

----Por outro lado, o Gabinete MarcoInvest, que terá como principais objetivos impulsionar a 

captação de investimento e promover o empreendedorismo no concelho, prestará apoio técnico 

especializado nos seguintes domínios: disponibilização de informação e publicações sobre 

empreendedorismo e apoio ao investimento, divulgação de avisos a programas de financiamento 

comunitário, constituição de empresa e início de atividade, estrutura da ideia ou consolidação do 

modelo de negócio, plano de negócios, gestão laboral da empresa, gestão estratégica de recursos 

humanos, e estratégia de comunicação e marketing. --------------------------------------------------------

----Em seguida, passou a explicitar os critérios de admissão de potenciais interessados, os passos 

para formalização de candidaturas, e as principais valências de que estará dotado o Espaço 

MarcoInvest, com espaços comuns e serviços partilhados entre os utilizadores, os quais terão 

também acesso a serviços básicos de fornecimento de energia elétrica, água, limpeza de espaço 

compatível com a sua utilização, serviços de receção, atendimento telefónico, secretariado, 

impressão e fotocópias, distribuição e envio de fax e correio, acesso à internet e telefone, e 

utilização das salas de reuniões, de formação e polivalente. -----------------------------------------------

----Não havendo inscrições para intervir por parte do plenário, o Presidente da Mesa da 
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Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação do Ponto Três, 

Ponto Sete da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo 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 OITO – Apreciação e deliberação da proposta da Câmara 

Municipal relativa ao Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Turismo do Marco 

de Canaveses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, no uso da palavra, passou a 

apresentar este ponto, começando por informar que a presente proposta de regulamento não foi 

alvo de qualquer reclamação ou sugestão durante o período de consulta pública a que esteve 

sujeita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Começando por abordar as competências do Conselho Municipal de Turismo, explicou que um 

dos objetivos primordiais passa por promover as atividades relacionadas com o setor do turismo, 

promover e contribuir para o debate e análise da situação do setor do turismo no concelho, em 

cooperação com os diversos agentes locais, elaborar propostas para melhorar e valorizar a oferta 

turística existente, qualificar o Marco de Canaveses enquanto destino turístico de excelência, 

diagnosticar e analisar os principais entraves ao desenvolvimento do setor do turismo, opinar sobre 

propostas, planos e projetos levados a discussão por qualquer um dos seus membros, emitir 

sugestões e pareceres sobre matérias de âmbito turístico no concelho, propor a realização de 

estudos e análises de âmbito setorial, constituir equipas de trabalho, e promover e potenciar 

recursos, bens e serviços que ampliem a atividade turística local. ----------------------------------------

----Depois, prestou informação acerca da constituição do Conselho Municipal de Turismo, 

ressalvando que pontualmente entidades ou personalidades diversas poderão ser convidadas a estar 

presentes nas reuniões do órgão, sem direito a voto, desde que possuam competências e 
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conhecimentos para opinar ou prestar esclarecimentos úteis relativamente às matérias em apreço. -

----Enfatizou que o próximo passo a ser dado pelo Município passará pela apresentação e 

discussão da Carta Estratégica do Turismo, elaborada pelos técnicos da Câmara Municipal, com os 

membros do Conselho Municipal do Turismo e com o Turismo do Porto e Norte de Portugal, com 

o intuito de obter apoio técnico e financeiro para a implementação de algumas das medidas 

definidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Concluindo a sua intervenção, explanou que a Carta Estratégia do Turismo, que será discutido 

em sede de Conselho Municipal do Turismo, divide a área do turismo em cinco grandes vetores: 

turismo de natureza, enoturismo, turismo náutico, turismo industrial e turismo cultural, sendo que 

para cada um destes foram desde já definidos objetivos concretos, em articulação com as entidades 

parceiras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

(PS), a propósito deste tema, referenciou a crescente procura que se tem verificado na Freguesia de 

Bem Viver, sendo que os limites banhados pelos Rios Douro e Tâmega têm motivado forte 

interesse por parte de promotores turísticos, resultando no crescimento do número de unidades de 

alojamento local, além do anunciado hotel que a médio prazo será edificado na freguesia. 

Salientou serem estes projetos inovadores, capazes de dinamizar uma zona que, pelas suas 

características, não tem tido tanto sucesso no capítulo da fixação de população, e em particular dos 

mais jovens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Face ao exposto, congratulou-se com a criação do Conselho Municipal de Turismo, que 

contribuirá para a promoção do Marco de Canaveses como destino turístico de excelência, 

louvando a Câmara Municipal pela decisão de apostar fortemente no setor que se tem revelado um 

dos principais motores do desenvolvimento económico do país. ------------------------------------------

----O Membro da Assembleia Bruno Caetano (PS), louvando a iniciativa da Câmara Municipal 
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constante do presente ponto da ordem de trabalhos, começou por questionar se a mesma se reveste 

de cariz espontâneo, ou se eventualmente vem dar cumprimento a normativo legal. ------------------

----Chamou a atenção para a alínea h) do art.º 5.º do regulamento, relativo à composição deste 

órgão, indicando que com o tempo provavelmente tornar-se-á pertinente uma distinção entre 

empreendimentos turísticos e alojamentos locais. -----------------------------------------------------------

----Aproveitou igualmente este ponto para salientar estar em desenvolvimento no Marco de 

Canaveses um investimento em mais de cento e cinquenta camas, no que concerne à oferta 

turística do concelho, em linha com a estratégia definida pela Câmara Municipal e 

consubstanciada no regulamento apresentado. Face a este crescimento previsto a médio e longo 

prazo, torna-se imperativo enquadrar este investimento na realidade local, percebendo como é o 

mesmo pode impactar no tecido económico e que outros serviços poderão fluir em torno desta 

dinâmica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Por fim, manifestou-se algo surpreendido pelo facto de os cinco vetores fundamentais em que 

se divide o setor do turismo não contemplarem o turismo religioso, com significativa relevância no 

território do Marco de Canaveses. -----------------------------------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, em resposta, esclareceu que a 

intenção de criação do Conselho Municipal do Turismo não tem na sua génese qualquer 

imperativo legal, mas apenas o desiderato de envolver todos os parceiros numa verdadeira 

estratégia de desenvolvimento turístico para o Concelho de Marco de Canaveses, que o potencie 

como marca turística atrativa e vendável. ---------------------------------------------------------------------

----Também clarificou que o turismo religioso está enquadrado no vetor do turismo cultural, sendo 

considerado fundamental para a estratégia do Município nesta área. -------------------------------------

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

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação do Ponto Três, 
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Ponto Oito da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo 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 da proposta da Câmara 

Municipal referente à revisão do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança do 

Marco de Canaveses. -------------------------------------------------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, no uso da palavra, passou a 

apresentar este ponto, dando nota das alterações mais significativas introduzidas ao regulamento 

do Conselho Municipal de Segurança do Marco de Canaveses. Explicou que a Lei n.º 33/98, de 

dezoito de julho, foi alterada pela Lei n.º 106/2015, de vinte e cinco de agosto, tendo o Legislador 

verificado a necessidade de imprimir uma nova dinâmica ao funcionamento destes órgãos, 

tornando-os um instrumento mais interventivo nas estruturas locais de segurança, através da 

adoção de uma nova configuração e da adaptação da sua composição, além da integração de novas 

competências. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----Esta necessidade viria a ser colmatada pelo Decreto-lei n.º 32/2019, de quatro de março, que 

preconiza o desdobramento do Conselho Municipal de Segurança, passando este a funcionar num 

formato alargado e num formato restrito. Adicionalmente, dota o Conselho de competências 

próprias em áreas que requerem o empenho e coordenação de diferentes entidades, 

designadamente no que concerne aos modelos de policiamento de proximidade. Para o efeito, foi 

revista a composição do Conselho, do qual passam a integrar representantes da área cultural e 

desportiva, do sistema educativo, das estruturas integrantes da Rede Nacional de Apoio às 

Vítimas, e todos os Presidentes das Juntas de Freguesia, tendo por finalidade a promoção do 

debate dos problemas de segurança que afetam a comunidade e uma maior proximidade dos 

serviços públicos à comunidade que serve. Além disso, as reuniões do Conselho Municipal de 
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Segurança passam a contemplar um período aberto ao público, promovendo deste modo a 

participação ativa da sociedade civil na resolução dos problemas relacionados com a segurança 

pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Por força destas alterações legislativas, tornou-se imprescindível a adaptação do regulamento 

do Conselho Municipal de Segurança do Marco de Canaveses, cuja proposta de revisão foi 

aprovada na reunião do Conselho realizada no dia treze de novembro de dois mil e dezanove, 

sendo posteriormente apreciada e aprovada em reunião de Câmara, no dia treze de fevereiro de 

dois mil e vinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação do Ponto Três, 

Ponto Nove da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo 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 – Apreciação e deliberação da proposta da Câmara 

Municipal relativa à Postura Municipal de Trânsito. ---------------------------------------------------

----O Vereador Paulo Couto apresentou este ponto, explicando que a presente proposta de 

alteração à postura municipal de trânsito decorre de várias visitas a locais chave nas freguesias e 

da auscultação efetuada aos Presidentes de Junta e à população, não se tendo verificado qualquer 

proposta de alteração no período legal de consulta pública. Passou a elencar algumas das 

alterações mais significativas introduzidas, por freguesia. -------------------------------------------------

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

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação do Ponto Três, 

Ponto Dez da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo 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 
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minuta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Municipal referente à Transferência de Competências do Municípios para as Freguesias – 

Reserva de Competências. ------------------------------------------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, passou a apresentar este ponto, 

começando por referir que a Lei n.º 50/2018, de dezasseis de agosto, estabelece a Lei-quadro da 

transferência de competências para as autarquias e entidades intermunicipais, concretizando os 

princípios da descentralização administrativa, subsidiariedade e autonomia do Poder Local. --------

----No caso específico do Marco de Canaveses, todas as Juntas de Freguesia – à exceção de Penha 

Longa e Paços de Gaiolo e Vila Boa do Bispo, relativamente ao ano de dois mil e vinte – optaram 

por rejeitar o exercício das competências previstas no Decreto-lei n.º 57/2019, de trinta de abril, 

para o ano de dois mil e dezanove. Consequentemente, pode o Município, por deliberação da 

Assembleia Municipal, manter no âmbito da sua intervenção as competências, totais ou parciais, 

que se revelem indispensáveis para a sua gestão direta e que se revistam de natureza estruturante 

para o Município ou para a execução de missões de interesse geral e comum a todo ou a parte 

significativa do Município. -------------------------------------------------------------------------------------

----Conforme deliberação tomada em reunião de Câmara realizada no dia vinte e oito de outubro 

de dois mil e dezanove, as Juntas de Freguesia foram notificadas da intenção da Câmara Municipal 

de manter no âmbito da intervenção do Município as seguintes competências descritas nas 

seguintes alíneas do n.º 1 do art.º 2.º do Decreto-lei n.º 57/2019, de trinta de abril, a saber: g) A 

utilização e ocupação da via pública; h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza 

comercial, quando a mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio 

estabelecimento, ou ocupe o domínio público contíguo à fachada do mesmo; i) Autorização da 

atividade de exploração de máquinas de diversão; j) Autorização da colocação de recintos 
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improvisados; k) Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via 

pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente 

na sua área de jurisdição; l) Autorização de realização de acampamentos ocasionais; m) 

Autorização de realização de fogueiras e de lançamento e queima de artigos pirotécnicos, 

designadamente foguetes e balonas, bem como autorização ou receção das comunicações prévias 

relativas a queimas e queimadas. ------------------------------------------------------------------------------

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

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação do Ponto Três, 

Ponto Onze da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo 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 DOZE – Eleição de um (01) Presidente de Junta de Freguesia 

para integrar o Conselho Municipal de Saúde previsto na alínea c) do artigo 9.º do DL n.º 

23/2019, de 30 de junho. ---------------------------------------------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, passou a apresentar este ponto, 

explanando qual a composição do Conselho Municipal de Saúde, de acordo com o previsto no n.º 

1 do art.º 9.º do Decreto-lei n.º 23/2019, e quais as suas principais competências, entre as quais 

contribuir para a definição de uma política de saúde a nível municipal, emitir pareceres sobre a 

estratégia municipal de saúde, emitir parecer sobre o planeamento da rede de unidades de cuidados 

de saúde primários, propor o desenvolvimento de programas de promoção de saúde e prevenção da 

doença, promover a troca de informações e cooperação entre as entidades representadas, 

recomendar a adoção de medidas e apresentar propostas e sugestões sobre as questões relativas à 

saúde, e analisar o funcionamento dos estabelecimentos de saúde integrados no processo de 

descentralização objeto do Decreto-lei atrás referenciado, refletir sobre as causas das situações 
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analisadas, e propor as ações adequadas à promoção da eficiência e eficácia no sistema de saúde. --

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

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu à votação, por escrutínio secreto, a 

Lista Única apresentada, a qual foi aprovada por maioria, com vinte e sete (27) votos a favor, zero 

(00) votos nulos, e dez (10) votos em branco. Consequentemente, o Presidente da Junta de 

Freguesia Nelson Toni Moreira Coelho foi nomeado para integrar o Conselho Municipal de 

Saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Municipal respeitante à Declaração de Interesse Público Municipal para o empreendimento 

turístico – Quinta de Cabanas Douro Country House. --------------------------------------------------

----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, no uso da palavra, passou a 

apresentar este ponto, dando a conhecer o teor do pedido de reconhecimento de interesse público 

municipal remetido à Câmara Municipal pela empresa Imotour – Sociedade de Turismo, S.A., para 

a Quinta de Cabanas Douro Country House, que em dois mil e dezoito se tornou um 

empreendimento turístico em espaço rural, visando a ampliação das unidades de alojamento 

existentes, de oito para onze quartos, a instalação de um elevador para acesso a pessoas com 

mobilidade reduzida, e a criação de um rooftop no edifício, para realização de provas de vinho da 

região e de produtos locais, com vista para o Rio Douro. --------------------------------------------------

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

Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, submeteu de imediato à votação do Ponto Três, 

Ponto Treze da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Terminada a Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa, deu de imediato a palavra à Segunda 
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Secretária, Maria Gorete Lopes Pinheiro, para que sejam aprovados em minuta os seguintes 

pontos: três, ponto dois (3.2), 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), três, ponto nove (3.9), três, ponto dez (3.10), três, 

ponto onze (3.11), e três, ponto treze (3.13) da Ordem de Trabalhos da única reunião da Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------

----Nada mais havendo a tratar, quando eram duas horas do dia vinte e nove de fevereiro de dois 

mil e vinte, o Presidente da Mesa, Jorge Francisco Vieira, deu por encerrada a sessão, da qual 

para constar se lavrou a presente ata, que eu, Maria Gorete Lopes Pinheiro, na qualidade de 

Segunda Secretária redigi, não transcrevendo na íntegra as intervenções, mas apenas um resumo 

dos assuntos tratados e das decisões tomadas, uma vez que existe uma gravação e também a 

transcrição na íntegra que ficam arquivadas, e podem ser lida e ouvida por qualquer membro que o 

solicite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------O Presidente da Mesa-------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________________________ 

--------------------------------------------Jorge Francisco Vieira----------------------------------------------- 
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_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________ 

---------------------------------------------Maria Gorete Lopes Pinheiro-------------------------------------- 


