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--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Srs. Deputados, boa noite. Vamos iniciar os trabalhos. Bem-vindos a esta sessão. 
 
Eu vou começar por alertar para uma situação que me recomendaram que fizesse já: nós 
recebemos o relatório anual de atividades da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, penso 
que já foi enviado para toda a gente. Se algum dos Srs. Deputados entender que deve ser feita 
alguma explicação por parte do autor do relatório, se quiser pedir esclarecimentos, eu gostava que 
me dissessem, que é para que esta situação seja agendada para a próxima Assembleia. Se 
ninguém se manifestar, não agendaremos nada relativamente ao relatório da CPCJ. Como 
ninguém solicita esclarecimentos, não vamos agendar nada para a próxima Assembleia. Não 
receberam? Eu tenho ideia de que receberam.  
 
Ora, uma vez que ninguém se manifesta no sentido de vir cá o autor ou autora do relatório, vamos 
passar para a aprovação da ata. Não podem votar o Sr. Deputado Bruno Caetano, Maria Luísa, 
Isabel Madureira e António Costa Pinto. 
 
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 
 
Vamos proceder à tomada de posse. 
 
--- Bruno Sousa Caetano (1.º Secretário, PS) ---  
Termo de posse de um membro da Assembleia Municipal de Marco de Canaveses: 
 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2020, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, nesta 
cidade de Marco de Canaveses, e estando presente o Presidente da Assembleia Municipal, Jorge 
Francisco Vieira, compareceu Maria do Céu Brandão Azevedo, a fim de tomar posse como 
membro da Assembleia Municipal, para preenchimento da vaga temporária do membro ausente, 
Maria Estela Vieira de Freitas, de acordo com o disposto no art.º 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na sua atual redação, e nos termos do art.º 54.º do Regimento, na sequência da 
comunicação da ausente por período inferior a trinta dias. O Presidente da Assembleia Municipal, 
depois de verificada a respetiva identificação, e de acordo com a Lista do Partido Social Democrata 
(PPD/PSD), conforme lista da eleição realizada no dia 1 de outubro de 2017, por sufrágio universal 
e direto, e após a mesma ter prestado juramento legal, declarou-a instalada como membro deste 
órgão durante o período de ausência do referido membro. Para constar se lavrou o presente termo, 
que depois de lido em voz alta, vai ser assinado por todos os que nele intervieram, e que eu, Bruno 
Daniel Sousa Caetano, 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, o subscrevi. 
 
--- Maria do Céu Azevedo (PPD/PSD) ---  
Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções 
que me são confiadas. 
 
--- Bruno Sousa Caetano (1.º Secretário, PS) ---  
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2020, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, nesta 
cidade de Marco de Canaveses, e estando presente o Presidente da Assembleia Municipal, Jorge 
Francisco Vieira, compareceu Maria Luísa Gomes de Madureira, a fim de tomar posse como 
membro da Assembleia Municipal, para preenchimento da vaga temporária do membro ausente, 
Gil Fernando Mendes Rodrigues, de acordo com o disposto no art.º 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 
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de setembro, na sua atual redação, e nos termos do art.º 54.º do Regimento, na sequência da 
comunicação da ausente por período inferior a trinta dias. O Presidente da Assembleia Municipal, 
depois de verificada a respetiva identificação, e de acordo com a Lista do Partido Social Democrata 
(PPD/PSD), conforme lista da eleição realizada no dia 1 de outubro de 2017, por sufrágio universal 
e direto, e após a mesma ter prestado juramento legal, declarou-a instalada como membro deste 
órgão durante o período de ausência do referido membro. Para constar se lavrou o presente termo, 
que depois de lido em voz alta, vai ser assinado por todos os que nele intervieram, e que eu, Bruno 
Daniel Sousa Caetano, 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, o subscrevi. 
 
--- Maria Luísa Madureira (PPD/PSD) ---  
Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções 
que me são confiadas. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Srs. Deputados, vamos passar ao Ponto n.º 1.2 do Período de antes da ordem do dia, Tratamento 
de assuntos gerais de interesse autárquico, nos termos do art.º 52.º da Lei n.º 75/2013, de 19 de 
setembro, e de acordo com o n.º 1 do art.º 18.º do Regimento da Assembleia Municipal. 
 
Ora, quem se pretende inscrever, por favor? 
 
--- Bruno Sousa Caetano (1.º Secretário, PS) ---  
Ora, vamos recapitular as pessoas inscritas: o deputado Bruno Caetano, a deputada Susana 
Loureiro, o deputado Fernando Costa Vieira, o deputado José Couto, o deputado Luciano, o 
deputado Fernando Monteiro, o deputado Luís Vales, o deputado Miguel Queirós, o deputado 
Celso Santana e o deputado Mário Luís. Falta a Maria José e o Ricardo Soares. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Ora, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Loureiro. 
 
--- Susana Loureiro (PPD/PSD) --- 
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Exmos. Srs. Secretários, Exma. Sra. Presidente 
da Câmara Municipal e Exmos. Srs. Vereadores, Exmos. Srs. Membros da Assembleia Municipal, 
Exmos. Srs. Presidentes de Junta, Exmo. Público aqui presente, Exma. Comunicação social, e 
todos os Marcoenses que nos possam estar a ver e ouvir: 
 
Eu venho apresentar uma proposta de louvor: 
 
“O Grupo Municipal do PSD vem pelo presente meio propor a esta Assembleia um voto de louvor 
ao neurocientista, Dr. 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 da 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 principal objetivo é intervir na progressão da doença de 
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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, 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. 
 
Este voto de louvor é subscrito por todos os Grupos Municipais desta Assembleia Municipal.” 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Ora, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Tem a palavra, então, o Sr. Deputado Bruno Caetano. 
 
--- Bruno Caetano (PS) --- 
Ora, boa noite a todos. 
 
Desde já, quero agradecer o convite que o Sr. Presidente da Assembleia nos endereçou para um 
fantástico jantar de convívio de ano novo. 
 
Para começar, eu gostaria de felicitar os órgãos eleitos pelos Partidos em Marco de Canaveses, 
quer os novos órgãos do PSD, quer os novos órgãos do PS. Que venham por bem, que venham 
trabalhar para a terra, porque acho que todos nós merecemos. Espero que toda a gente venha 
por bem, que nós cá estamos também para auscultar todas as vossas propostas – eu mais do PS, 
com certeza, mas cá estaremos, para bem de todos nós. 
 
Dizer aqui que neste período festivo que agora tivemos, tivemos aqui o carnaval e tivemos aqui o 
desfile pela nossa cidade, e eu queria deixar só aqui um aparte ao Executivo: podem não dar 
conta, mas existe algum tipo de discriminação nas escolas relativamente a estas festividades. E 
nós, pais – eu sou um deles, felizmente – não podemos deixar passar isto muito à parte, e há aqui 
alguns pormenores. Por exemplo, vestidos de carnaval a custar dez (10€), quinze euros (15€), e 
vinte euros (20€), têm que perceber que há pais que têm miúdos na escola, um ou dois filhos, que 
não conseguem acompanhar isso. Eu acho que quer a Câmara Municipal, quer os Presidentes de 
Junta, nestes momentos devem estar mais próximos das escolas e perceber qual é que é a 
dificuldade que algumas famílias têm, porque é complicado nós vermos alguns miúdos a ficar em 
casa, alguns pais são mais atentos do que outros, mas é difícil ver os filhos de alguém a ficar em 
casa, e não terem o privilégio de ter este convívio por causa de condições financeiras. E eu acho 
que nós temos a obrigação de dar resposta, e dar esta igualdade a todos os miúdos, que eles bem 
o merecem. Eu acho que também é o momento de nós aqui o fazermos. 
 
Desde a última Assembleia até agora, tivemos o anúncio de algumas medidas governamentais, 
que eu também acho que devem ser frisadas, porque algumas delas têm impacto no nosso 
concelho, e como tal é que as trago aqui. 
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A questão do anúncio da adjudicação do IC35, eu vou dizer algo aqui de leve: eu sou como S. 
Tomé, é ver para crer, e eu espero que ela venha a acontecer. Tal e qual como o estudo de impacto 
ambiental que esteve em discussão pública, relativamente à variante de Quintã – Mesquinhata, 
que esteve em discussão que acabou no dia 14 de fevereiro. O que é certo é que existem 
movimentações sérias para estas duas artérias, que eu acho que são fundamentais para o 
desenvolvimento da região, estarem em marcha, e oxalá que daqui a uns anos nós estejamos aqui 
a congratular o Governo que as executou e que as lançou. 
 
Relativamente ao Executivo, eu verifiquei que tem uma nova linha de comunicação, relativamente 
ao anúncio de algumas medidas nas redes sociais, à intervenção que têm junto das Reuniões de 
Câmara. Eu acho que isso é uma medida positiva, porque ajuda a aproximar os cidadãos do 
funcionamento da Câmara, e perceber como é que isto funciona, porque há alguns assuntos 
bastante sérios que são discutidos nessas ditas reuniões, e que muitas vezes a população lá fora 
não tem conhecimento delas, e acho que essa forma de comunicar – tivemos o privilégio de ver a 
Sra. Presidente da Câmara a fazê-lo relativamente à última reunião – acho que deve seguir avante, 
e é uma coisa que é salutar, essa aproximação que nós fazemos, nas redes sociais, de 
aproximação à população. 
 
Nesta última semana também tivemos o anúncio de uma redução que pode ser favorável para 
todos os Marcoenses, que é a possível redução das portagens da nossa A4, que podem vir a 
reduzir cerca de vinte e cinco por cento (25%) a partir de junho. Vamos esperar qual é que é o 
impacto desta medida na população Marcoense, mas são de saudar todas estas medidas que 
estão a ter, relativamente a esta relação com a nossa região, nesta questão da mobilidade, quer 
a questão dos passes sociais, que já está em vigor, e mesmo esta de quem se desloca de 
automóvel para o Porto, acho que tem um impacto tremendo na mobilidade, quer para quem vai, 
quer para quem vem para o Marco. E eu acho que nós também aqui podemos ter um impacto 
positivo, não só de as pessoas irem embora, mas de as pessoas também voltarem para aqui, 
porque as despesas começam a ser mais favoráveis a que os nossos Marcoenses e outras 
pessoas que queiram vir para cá, permanecerem mais tempo no nosso concelho. 
 
No passado dia 24, veio a público que na Reunião de Câmara foi colocada a votação o projeto de 
regulamento para o incentivo das ligações dos prédios à rede pública de abastecimento de água 
e de saneamento, sendo que os vereadores – pela notícia que veio a público – votaram contra a 
referida regulamentação em discussão pública. Confesso que esta tomada de posição do PSD me 
deixou baralhado, a mim e a muita população. Desta tomada de posição, eu só poderei tirar duas 
conclusões: ou os vereadores do PSD não se encontram na mesma linha dos membros desta 
Assembleia, ou então os membros desta Assembleia andaram a gozar com todos nós. Na reunião 
de 23 de fevereiro de 2018, todos nós, nesta Assembleia, presenciámos que o PSD apresentou 
uma proposta para a isenção imediata das taxas de ligação de água e de saneamento, proposta 
essa que foi por nós validada, já que a votação foi por unanimidade aprovada. Agora, em momento 
posterior, o PSD vota em sentido contrário, demonstrando uma falta de rumo e de estratégia, e 
torna isto incompreensível. 
 
Relativamente ao posicionamento dos membros desta Assembleia, pois bem, temos que esperar 
calmamente, pois quando este regulamento chegar cá a votação, iremos depreender qual é a 
posição relativamente a este. 
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Quanto ao regulamento, aqui tenho que deixar certamente uma questão, que eu acho que tem 
que ser particularizada na questão dos Presidentes de Junta. Acho que este momento de 
discussão pública deve ser usado por vocês para ouvirem as vossas populações – e aqui falo 
transversalmente – e perceberem qual é o impacto que esta medida pode ter nas vossas 
populações. E quando chegar a altura de virem aqui votar, trazerem a votação legitimada pelas 
populações, ao ouvir o seu povo – que é mais fácil, já que vocês estão mais junto deles. 
 
Quanto a nós, Grupo Municipal do Partido Socialista, nós congratulamo-nos por estar ao lado 
deste Executivo liderado pela Cristina Vieira. Verificamos que apesar de todos os ataques políticos 
e judiciais que sofreram nos últimos dois anos, eles seguem em frente na governação, de cabeça 
erguida, em prol do bem-estar e da saúde de todos os Marcoenses, enquanto os outros andam a 
tentar ter protagonismo às custas do caso das Águas do Marco. Mas, nós também bem sabemos 
que o povo não tem memória curta, e também sabe o que é que aconteceu nesta última década, 
e o que fizeram em prol da sociedade Marcoense. 
 
Eu tenho a certeza de que este é o tempo de avançar; e também tenho outra certeza: que todos 
nós aqui estamos no rumo certo. 
 
Obrigado. Boa noite.  
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Costa Vieira. 
 
--- Fernando Costa Vieira (PS) --- 
Cumprimento todas as senhoras e senhores presentes, e todos aqueles que nos estão a ouvir, 
todos os Marcoenses, pela Rádio Marcoense. 
 
Sra. Presidente, eu estou chocado, para não dizer de boca aberta, com a posição tomada pelo 
PSD em ter votado contra a isenção das taxas de ligação de água e saneamento aos Marcoenses, 
e que esta Câmara, e muito bem, aprovou com os votos favoráveis do PS e do CDS. Como 
vivemos esta semana num período de folia, sinceramente até pensei tratar-se de uma brincadeira 
de carnaval. Mas, o que é facto, Sra. Presidente, é que a máscara destes senhores caiu, e o voto 
contra do PSD legitimou aquilo que é a grande verdade: o PSD nunca quis, não quer, nem nunca 
quererá que o problema das Águas do Marco seja resolvido, e queriam com esta sua atitude que 
fossem os Marcoenses a pagar eternamente aquilo que eles próprios, em gestão de doze anos – 
repito, de doze anos – nunca foram capazes de resolver. 
 
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: agora entende-se a estratégia seguida pelo PSD, quando 
através do seu vereador, Sr. António Dias, remeteu a tribunal uma providência cautelar contra a 
própria Câmara. Mas, nem com a derrota vergonhosa que o tribunal lhes atribuiu, ao ponto de 
considerar absurda a sua ação – são palavras do tribunal, e não minhas – o PSD, na sua 
caminhada destrutiva e na possibilidade de encravar e atrasar o trabalho duro e difícil deste 
Executivo, tenta mais uma vez marcar golos em fora de jogo, mas desta vez, assim como em 
outras vezes, nem o VAR lhes valeu. 
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Mas, para baralhar ainda mais as pessoas, arranjam argumentos completamente absurdos, sendo 
que um deles é: “Então, e as taxas pagas pelos Marcoenses anteriormente não vão ficar isentas?” 
Pois é, eu também gostaria que me fossem devolvidos na íntegra as taxas e os impostos 
extraordinários que o Governo de Passos Coelho me aplicou durante a sua governação, mas, de 
facto, só tive direito a tal a partir da data em que o novo Governo acabou, e bem, com esse imposto 
extraordinário, não havendo, como é lógico, lugar a efeitos retroativos. 
 
Mas, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: já que os Srs. Vereadores do PSD estão tão 
preocupados com a isenção destas taxas aos Marcoenses, e que isso se vai refletir nas contas da 
Câmara, eu lembro que os cerca de cento e cinquenta mil euros (150.000€) que o anterior 
Executivo, em sintonia com a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, concederam, 
isto é, deram de borla em gastos de eletricidade ao concessionário do bar e restaurante da Praia 
de Bitetos, dava para ajudar mais de duzentas famílias naquela freguesia. Essa é que é a grande 
verdade, e os senhores nunca a quiseram discutir. 
 
E a propósito, Sra. Presidente, dado que na última Assembleia não me foi possível acabar a minha 
exposição, pese embora estivesse a falar da intervenção na zona ribeirinha de Bitetos, eu gostaria 
de repor uma verdade, a bem da ética e da transparência que cada um de nós, na gestão dos 
dinheiros públicos, deverá, ou deveria ter: o Sr. Presidente da Junta de Alpendorada – que não 
está cá, mas está cá o seu representante – ficou muito aborrecido, e até criticou este Executivo 
por ter cortado a luz ao bar e restaurante de Bitetos, em novembro de 2019. Na discussão, e num 
diálogo até muito acalorado, na versão do Sr. Presidente da Junta, todos tinham culpa, menos a 
Junta de Alpendorada, que seguiu todos os procedimentos em causa. Mas, não é verdade, Sra. 
Presidente, não é verdade; e não é verdade porque questionado por mim, por mim próprio, na 
Assembleia de Freguesia de Alpendorada de 22 de abril de 2017, há quase três anos, o Sr. 
Presidente da Junta disse, e vou transcrever o que está escrito na ata da Assembleia, que é o 
documento oficial. Ora, então, disse o Sr. Presidente – e está na ata: “O Sr. Presidente da Junta 
terminou a sua intervenção, acrescentando que atualmente o Bar de Bitetos já possui contrato de 
abastecimento de água e eletricidade.” Não fui eu que disse, foi o Sr. Presidente da Junta que o 
disse em abril de 2017, e está escrito, e está aqui para quem quiser consultar, está em ata. 
 
Para terminar, Sra. Presidente, e como normalmente, nestes casos, a culpa morre sempre solteira, 
face a esta posição pública do Sr. Presidente da Junta de Alpendorada, se fosse eu, por uma 
questão de honra e justiça, a partir da data em que a Junta assumiu em ata o referido contrato de 
luz – repito, se fosse eu – exigia o pagamento dos meses em falta ao concessionário do bar, e 
posteriormente fazia contas com a tesouraria da Câmara, já que foi ela a suportar indevidamente, 
durante estes anos todos, os custos operacionais da luz. 
 
Termino, e se me permite, Sr. Presidente, com uma citação de um filósofo romano, não muito 
conhecido, mas era um grande filósofo, chamado Lúcio Séneca: “Os homens podem dividir-se em 
dois grupos: os que seguem em frente e fazem alguma coisa, e os outros que vão atrás a criticar”. 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Couto. 
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--- José Couto (Presidente J.F. Penha Longa e Paços de Gaiolo, PS) --- 
Muito boa noite a todos. 
 
Dispensando os habituais cumprimentos, venho aqui endereçar um convite – aliás, acho que o 
convite já foi para vocês todos, e daí, queria agradecer à Mesa e ao Sr. Presidente da Assembleia 
o facto de ter transmitido a vocês todos – ou seja, eu estou a endereçar-vos agora e a reforçar 
esse convite para uma visita ao interior da Barragem do Carrapatelo, a pedido de alguns de vocês, 
que nunca lá foram – outros já lá foram, mas os que não foram, têm agora a oportunidade de lá ir, 
no dia 14, às duas da tarde (14h00) devemos encontrar-nos do lado de lá da ponte, ou seja, do 
lado de Cinfães. A visita demora cerca de hora e meia, que é para podermos organizar isto melhor. 
O que eu pedia: eu vou passar, com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia, uma listagem 
da Assembleia, onde pedia que vocês comunicassem, que pusessem aqui a indicação de “sim” 
ou “não”, porque eu preciso de confirmar o quanto antes ao Sr. Diretor da EDP – lá em cima, na 
Régua, que é quem comanda a nossa zona – a quantidade de pessoas que vão. Daí, agradecia 
esta informação. É claro que este convite também é endereçado à Sra. Presidente e à restante 
Vereação, e ao seu staff também. 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luciano Costa. 
 
--- Luciano Costa (Presidente J.F. Banho e Carvalhosa, CDU) --- 
Sr. Presidente da Assembleia, e na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar toda a Assembleia e 
os Marcoenses lá em casa. 
 
O que me traz cá hoje é só um assunto de interesse para a minha freguesia. Mas, em primeiro 
lugar, Sra. Presidente, gostaria de felicitar a Câmara Municipal, a Sra. Presidente e o Executivo, 
pelas isenções da taxa da rede de água e saneamento. Decerto que era uma promessa eleitoral, 
desta feita a senhora cumpriu as suas promessas, honrou a sua palavra, e é de louvar aquilo que 
está a ser feito pelo Executivo Municipal. 
 
A minha intervenção neste ponto era sobre água e saneamento, e um interesse da minha 
freguesia. Sei que está a decorrer um projeto para a minha freguesia, de água, saneamento, águas 
pluviais e pavimento para a Rua Principal, e queria saber se há mais desenvolvimento, para 
quando, se é para este ano, se no próximo – é mais esse assunto que me traz cá neste primeiro 
ponto da Assembleia. 
 
Água e saneamento: eu gostaria muito de discutir nesta Assembleia a situação das isenções da 
água, mas dizer que na minha freguesia ainda não existe qualquer tubo de água e de saneamento 
aplicado pelo Município do Marco, ao contrário de muitos, que falam sobre a isenção daqueles 
que já pagaram, daqueles que vão ser isentos do pagamento. Eu gostaria de discutir isso lá na 
minha terra – e pegando nas palavras do deputado Bruno – para que quando nós viéssemos votar, 
trouxéssemos lá o feedback das pessoas, daquilo que eles dizem, e votar em consciência. Eu não 
vou poder fazer essa votação dessa forma, mas gostaria que ainda fosse no nosso tempo, de 
colocarmos algumas infraestruturas. Nós temos uma promessa, e julgo que será comigo e com a 
Sra. Presidente, em Banho e Carvalhosa ter água e saneamento. 
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Era só isto que trazia neste ponto da Assembleia. Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Monteiro. 
 
--- Fernando Monteiro (Presidente J.F. Vila Boa de Quires e Maureles, PPD/PSD) ---  
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, cara secretária e caros secretários, Sra. Presidente da 
Câmara, Srs. Vereadores, colegas Presidentes de Junta, membros da Assembleia, público e 
Marcoenses que nos ouvem lá em casa: 
 
Sou solidário com o anterior colega, Presidente de Junta, porque eu já passei por isso, também 
não tive tubo nenhum, mas lá reivindiquei também para ter alguns, e também já tenho alguns. Por 
isso, também espero que chegue a vez do Luciano, e eu espero ter o resto que me falta. Por isso, 
também salientar à Sra. Presidente que ainda temos uma parte da freguesia que urge pensarmos 
muito seriamente, e não a longo prazo, mas sim a curto prazo, do saneamento daquela parte, falo 
novamente da ETAR da Agrela, que me preocupa porque os resíduos industriais estão a entrar 
diretamente no Rio Bufa, e isso preocupa muito aquela gente, porque dizer que a Agrela tem 
saneamento, e ligá-lo diretamente a uma fossa para o Rio Bufa, é fácil dizer, mas nunca teve 
saneamento; teve tubos, mas nunca teve saneamento. Por isso, dizer que me preocupa isso, e 
que achava bem a Câmara Municipal olhar para a parte daquela freguesia, já que a parte de 
Maureles e a parte dos Quatro Irmãos está servida pela ETAR de Maureles, mas naquela parte 
ainda não temos qualquer tipo de saneamento. 
 
Também trazer aqui outro problema, que não sei se se deparam os outros colegas, Presidentes 
de Junta, mas já aí trouxe, e sei que a Câmara também não tem culpa aqui, mas eu vou pedir que 
a Câmara intervenha diretamente, de uma forma mais irreverente, mais dura com a EDP. Não sei 
se se passa o mesmo com os outros colegas Presidentes de Junta, mas passa-se que temos 
reclamado imensas vezes com a EDP, temos provas de e-mails, de telefonemas, a dar conta de 
algumas anomalias na iluminação pública, e que eu saiba, a Câmara Municipal é boa cumpridora 
e paga as contas, e por isso nós temos dado conta de que a EDP não nos liga nenhuma. Não nos 
liga nenhuma. Não sei se se passa o mesmo com os outros colegas Presidentes de Junta; comigo, 
não me liga nenhuma. Imensos e-mails, telefonemas, todos os dias, a reclamar à EDP, e ninguém 
liga nenhuma. 
 
Por isso, eu vou dar o exemplo da Câmara Municipal de Felgueiras, que muito recentemente 
mandou uma missiva à EDP, com uma assinatura, quer da Câmara Municipal, quer de todos os 
Presidentes de Junta, a ameaçar que ia rescindir o contrato com a EDP, e ia passar para outra 
operadora. Por isso, eu acho que se a Câmara Municipal paga as contas, quem paga deve exigir. 
E por isso, se nós pagamos a horas, se nós cumprimos a horas, eles também têm de cumprir a 
horas, porque o lucro da EDP, eu não sei ler o número – e desculpem a minha ignorância, mas eu 
não sei ler o número do lucro, que aquilo é tão grande, o lucro deles, que eu nem sei lê-lo. E por 
isso, nós estamos a contribuir para esse lucro, e acho que os Marcoenses merecem que eles nos 
olhem com olhos de quem paga as contas a horas, e por isso devem cumprir. Pelo menos na 
minha freguesia, eles não cumprem, não recompõem a luz pública. Não sei se andam à espera 
de meter as LED’s, e não compor as outras, mas sei que eles não nos ligam nenhuma. Os outros 
colegas Presidentes de Junta estão a acenar com a cabeça, por isso creio que nas outras 



 

Assembleia Municipal, 28 de fevereiro de 2020 
 

- 10 - 

freguesias é igual – e ainda bem, porque eu pensei que era só em Vila Boa de Quires e Maureles, 
mas pelos vistos não, é em todo o Marco de Canaveses. Por isso, se é em todo o Marco de 
Canaveses – a não ser algumas Juntas que têm funcionários que são da EDP, e esses estão 
melhorados, trabalham só na freguesia deles. Mas, acho que devemos ter alguma consciência, e 
por isso eu peço imensamente que a Câmara Municipal tome a atitude de declarar junto da EDP 
que não estamos contentes, e o Marco de Canaveses não está contente. 
 
Também dizer à Sra. Presidente da Câmara que eu sei que a Câmara Municipal, às tantas, já fez 
a sua parte, a Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles pediu alguns ramais de 
iluminação pública na nossa freguesia, e até hoje nada nem ninguém nos contatou da EDP para 
saber quando é que vão ser colocados, nem quais são os ramais. Sei que a Câmara Municipal, e 
a Sra. Presidente já me confessou que os pediu, a Câmara Municipal paga e eles delegam em 
subempreiteiros, e não nos ligam nenhuma. E por isso, eu relembro novamente os pedidos que a 
Junta de Freguesia fez, na Rua de Miratâmega, que liga Maureles a Abragão, uma rua principal, 
na Rua Principal de Sobretâmega a Vila Boa de Quires, junto da partilha com S. Pedro e a rotunda 
de Lordelo, a Rua dos Amieiros, que liga à Quintinha dos Queirozes, que todos conhecem, tem 
imenso movimento e não tem iluminação pública. Sei que a Câmara Municipal também já fez as 
diligências para colocar, mas a EDP não nos liga nenhuma, Sra. Presidente. E a imagem que 
passa lá para fora é que a Presidente da Câmara não liga nenhuma a isso, o Presidente da Junta, 
idem aspas, e estamos todos no mesmo barco. E a Câmara Municipal cumpre as suas missões, 
a Junta de Freguesia cumpre, a EDP é que toca viola para o lado, e só quer dinheiro ao fim do 
mês, e todos nós pagamos, senão ao outro dia temos lá o piquete a cortar-nos a luz. 
 
Por isso, Sra. Presidente, acho que devemos agir, e não devemos manter-nos calados. Às vezes, 
pensamos que eles resolvem amanhã, que eles resolvem depois, e não resolvem. Por isso, apelo 
à Sra. Presidente e ao seu Executivo para que tome medidas, e se for preciso, os Presidentes de 
Junta com certeza estarão todos do mesmo lado para assinar uma missiva à EDP e mudar de 
operador, caso seja necessário. 
 
Dar-vos nota também de que a Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles organizou, muito 
recentemente, o mercado da nossa terra. Eu queria publicamente agradecer às pessoas que 
tiveram coragem, pela primeira vez, de aparecerem, expor os seus produtos locais, para fazermos 
um mercado. E dizer-vos que vamos fazê-lo todos os meses, uma vez por mês, no terceiro sábado 
de cada mês, e que as pessoas estejam informadas, para que possam visitar e comprar produtos 
na nossa terra, neste caso em Vila Boa de Quires e Maureles. 
 
Também dizer-vos que no próximo fim de semana, a Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e 
Maureles mais uma vez vai ter, em conjunto com os estudantes de medicina da Universidade do 
Porto, a “Medicina na Periferia”. Já é o quarto ano que fazemos, e vamos ter um grupo de jovens 
estudantes de medicina na nossa freguesia, a fazer rastreios. Os que nos estiverem a ouvir e 
quiserem fazer estes rastreios – às vezes costumo brincar, não quero ir ao médico porque senão 
fico doente, mas é importante cuidarmos de nós. E vamos ter estudantes de medicina na nossa 
freguesia, sexta, sábado e domingo, que vão fazer rastreios em várias partes, vão estar lá afixados 
os locais, para quem nos quiser visitar. 
 
Por isso, muito obrigado. Tenho dito. 
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--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Vales. 
 
--- Luís Vales (PPD/PSD) --- 
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente de Câmara, Sra. 
Vereadora, Srs. Vereadores, estimado público, caros deputados municipais, Marcoenses. 
 
Antes de tudo, eu gostaria aqui de fazer duas pequenas referências àquilo que aqui foi dito antes 
desta intervenção. 
 
O deputado Fernando Costa Vieira veio aqui falar da questão da providência cautelar, mais uma 
vez. E eu gostaria de dizer aqui, mais uma vez, que quando nós – e acho que isto devia ser um 
exemplo para todos nós, que estamos cá para fiscalizar a ação do Executivo – temos dúvidas 
sobre a legalidade de determinado processo, nós devemos questionar as entidades competentes, 
se é legal ou se não é legal. O que seria irresponsável da nossa parte seria termos dúvidas, 
ficarmos com elas, e depois o Município poder ser responsabilizado por essas decisões. 
 
E já agora, se dizem que foi durante tanto tempo, que isto adiou tanto tempo o acordo – que afinal 
não existe, o pré-acordo – eu pergunto à Sra. Presidente o que é que estes advogados que estão 
a trabalhar há mais de um ano têm feito, e o que é que conseguiram até hoje. 
 
Depois, também só aqui uma pequena ressalva, quando se referiu aqui ao PSD, e à questão de 
um ex-Primeiro Ministro, Pedro Passos Coelho, ter aplicado um imposto extraordinário. Eu 
respondo-lhe: porque estava no memorando da troika, assinado pelo seu Governo, depois de ter 
levado o país à bancarrota. 
 
Mas, Sra. Presidente, nós soubemos ontem que o Governo decidiu adiar o prazo, no âmbito da 
descentralização de competências na área da saúde, educação, ação social. E por aí ficamos algo 
curiosos sobre como é que funcionará agora, aqui, depois das decisões que tomámos aqui nesta 
Assembleia, e o Executivo também, o que é que acontecerá este ano e no próximo, relativamente 
a esta descentralização. 
 
Mas, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da Câmara: 
 
Na Reunião de Câmara de segunda-feira passada – já aqui referida – o PSD foi, de facto, 
surpreendido por um projeto de regulamento de incentivo à ligação de prédios às redes públicas 
de água e saneamento, que de acordo com o Executivo do Partido Socialista, tem como objetivo 
isentar os Marcoenses do pagamento das taxas de ligação aos ramais de água e saneamento. 
 
Sr. Presidente, Srs. Deputados do Partido Socialista: 
 
Como nota prévia, eu quero aqui reafirmar tudo o que sempre disse, e tudo aquilo que sempre 
defendemos no passado. Foi o PSD, de facto, que recomendou à Câmara a isenção imediata – e 
estávamos em fevereiro de 2018 – aprovada por todos os Grupos Municipais, de todas as taxas 
de ligação à rede de água e saneamento, e continuamos a defendê-lo. Mas, o que esta Câmara 
decidiu na passada segunda-feira não foi a isenção do pagamento destas taxas; foi o pagamento 
dessas taxas com o dinheiro do Município, dos nossos impostos, e não com o dinheiro da Sra. 
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Presidente da Câmara, ou de uma empresa privada; é o dinheiro de todos nós que está aqui em 
causa. O que este Executivo do Partido Socialista decidiu foi a continuidade do pagamento de 
taxas de ligação por parte dos Marcoenses. Isenção é o que o PSD defende, e continuará a 
defender, ou seja, que nenhum Marcoense pague com o seu dinheiro, ou com o dinheiro dos seus 
impostos, para se ligar à rede de água e saneamento, de acordo com o que a Sra. Presidente 
prometeu na campanha eleitoral. 
 
E por isso, apelamos, Sra. Presidente, para que, de facto, honre a sua promessa, e mostre aqui a 
todos os Marcoenses o pré-acordo que disse ter com a Águas do Marco. O PSD continua à espera, 
passados dois anos e meio, de ver esse pré-acordo. 
 
A Sra. Presidente, este ano, está a utilizar, segundo contas do Executivo, cerca de um vírgula sete 
milhões de euros (1.700.000€) de cada um de nós para pagar as ligações, está a utilizar cerca de 
quarenta euros (40€) de cada um de nós, daqueles que já pagaram, daqueles que não têm acesso 
à rede – até porque convém lembrar que só quarenta e três por cento (43%) da população é que 
tem acesso à rede pública, e não se podem ligar – e está a utilizar quarenta euros (40€) daqueles 
que têm fossas, porque não têm saneamento, e daqueles que têm furos, e não têm água pública. 
Isto não é isentar todos os Marcoenses; isto é aplicar o dinheiro dos contribuintes de forma injusta. 
O PS fala muito de equidade, igualdade, mas esta decisão prova exatamente o contrário, pagam 
todos para alguns; pagam todos, mesmo os que já pagaram e os que não podem ter acesso – 
como ainda agora aqui o Sr. Presidente da Junta de Banho e Carvalhosa afirmou, que na sua 
freguesia todos os seus contribuintes, de Banho e Carvalhosa, vão pagar esta fatura. E é, por isso, 
socialmente uma decisão injusta e que merece a reprovação do Partido Social Democrata. 
 
Sra. Presidente, depois desta decisão, já houve vídeos de propaganda do PS local, chamadas de 
capa de um jornal local, como que a festejar o acontecimento, mas esta questão não merece 
foguetes, porque as canas terão que descer, e podem-nos cair em cima. E por isso, eu pergunto, 
Sra. Presidente: como é que estimaram o valor de um milhão e setecentos mil euros (1.700.000€)? 
Tiveram em conta que se aumentarmos a cobertura de água e saneamento, esta fatura vai subir? 
Que todos pagaremos mais? E vai devolver o valor que os Marcoenses pagaram, muitos deles 
com forças policiais à porta, para se ligarem à rede? Onde vai cortar para obter este um milhão e 
setecentos mil euros (1.700.000€) que diz que irá custar esta medida? No investimento? Na 
educação? Na cultura? Nas obras públicas? No ambiente? 
 
Sra. Presidente, quando existem problemas, não é atirando com dinheiro para cima deles que eles 
se resolvem; é com negociação, com acordos transversais com a empresa Águas do Marco, com 
verdadeiros e reais acordos. E felizmente, hoje, a autarquia tem dinheiro, fruto da rigorosa gestão 
do PSD, mas por este caminho, sou tentado a pensar que não ficaremos assim por muito tempo.  
 
Sra. Presidente, quanto vai investir no alargamento da rede de água e saneamento no próximo 
ano? E falo de investimento novo, e não em projetos que já estavam aprovados desde o anterior 
Executivo. E espero que este um milhão e setecentos mil euros (1.700.000€) não trave a fundo 
aquilo que realmente é importante, que é levar água e saneamento a todos os Marcoenses. 
 
E finalmente, Sra. Presidente, quando é que vai verdadeiramente isentar todos os Marcoenses do 
pagamento das taxas de ligação à rede de água e saneamento, e honrar, sem maquilhagens, a 
sua promessa. 
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Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Queirós. 
 
--- Miguel Queirós (Presidente J.F. Paredes de Viadores e Manhuncelos, PS) --- 
Boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, caros 
colegas, público e comunicação social. 
 
Aproveito para começar por fazer um convite para o próximo sábado, dia 7, às vinte e uma horas 
(21h00), que vamos ter a atuação da Banda de Vila Boa de Quires na Freguesia de Paredes de 
Viadores e Manhuncelos, na Igreja de Paredes de Viadores. Por isso, estão todos convidados a 
irem lá assistir a esse concerto. 
 
Na última Assembleia, fiz aqui uma intervenção a dar conta do número de alunos que tinha na 
Escola de Paredes de Viadores, e da necessidade do investimento que nós precisávamos ter na 
renovação daquela escola. Quero agradecer à Câmara Municipal, porque já foi feita a reunião lá 
na Escola de Paredes de Viadores, e ao que tudo indica, a obra vai começar no próximo verão. E 
então, no próximo ano letivo, as crianças que vão frequentar a Escola de Paredes de Viadores vão 
ter melhores condições. 
 
Quero também agradecer a execução do protocolo que foi realizado entre a Junta de Freguesia 
de Paredes de Viadores e Manhuncelos e a Câmara Municipal para a realização da rampa de 
acesso ao segundo patamar do Cemitério de Paredes de Viadores. O segundo patamar do 
Cemitério de Paredes de Viadores não tinha acesso a pessoas de mobilidade condicionada, e 
agora, com este protocolo que foi assinado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, 
vamos executar uma rampa, que vai permitir o acesso ao segundo patamar do cemitério. 
 
Para acabar, queria só também aqui chamar à atenção de uma situação: o meu colega Luís Vales, 
que esteve aqui em cima há pouco, esteve a dizer que a Câmara Municipal prometeu a isenção 
das taxas de saneamento e água, e que, no fundo, não cumpriu essa promessa. E eu digo para 
nós regressarmos quinze anos atrás, vamos até setembro de 2005; e em setembro de 2005, o 
PSD, candidato à Câmara Municipal, prometia baixar o custo da água e do saneamento em Marco 
de Canaveses. Entrou na Câmara do Marco de Canaveses, e baixaram o custo da água e 
saneamento em trinta por cento (30%), em troca de se substituírem à empresa e fazerem eles o 
investimento no acréscimo da água e do saneamento. Digam-me se isto também não é 
substituírem-se aos cidadãos, e ser a Câmara Municipal a pagar a conta dos cidadãos. 
 
Aproveito para informar que os cidadãos de Banho e Carvalhosa, que têm zero de água e 
saneamento, também andaram a pagar as contas de água dos cidadãos que têm água e 
saneamento, porque andaram a pagar o dinheiro para ser feito o investimento que devia ter sido 
feito pela Águas do Marco, e não pela Câmara Municipal. Nesse ano, também foi feita a 
substituição da Câmara pelos cidadãos. 
 
Muito obrigado. 
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--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Celso Santana. 
 
--- Celso Santana (Presidente J.F. Marco, PS) --- 
Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Secretário, Sra. Secretária, Sra. Presidente de Câmara, Srs. 
Vereadores, caros colegas Presidentes de Junta, Srs. Deputados, público e ouvintes lá em casa: 
 
Hoje, o que me traz aqui, o que já nesta Assembleia se discutiu várias vezes, a tal obra que muitos 
anseiam, e que finalmente o Governo da República, do Partido Socialista, fez uma adjudicação de 
três quilómetros do famoso IC35, que nós todos somos solidários, e que sabemos que vai ser uma 
obra forte no desenvolvimento do Baixo Concelho e dos concelhos junto ao Marco de Canaveses, 
para toda aquela zona de expansão económica das indústrias da pedra do nosso concelho. 
 
Está na hora também de pressionarmos sobre o IC35, e acho muito bem, mas eu tenho uma 
preocupação, eu e a maioria dos Marcoenses, que é uma obra também muito estruturante que 
serve o Concelho de Marco de Canaveses, e depois de há bem pouco tempo ter estado em 
consulta pública o lançamento da obra Soalhães – Mesquinhata, irá sobrecarregar mais a Ponte 
de Canaveses, mais conhecida por Ponte de Sobretâmega. Está na hora também de pedirmos ao 
Governo da República, e nós, aqui nesta Assembleia, também nos preocuparmos com isso, como 
nos preocupámos com o IC35, de pressionar o Governo da República para deixar em Orçamento 
de Estado uma verba para tal infraestrutura, que é muito importante para o desenvolvimento do 
Marco, porque muitos daqueles que hoje utilizam aquela via, irão ser muitos mais, se tivermos a 
ligação Soalhães – Mesquinhata – claro que a via vai ficar muito mais apelativa, as pessoas vão 
ter melhores condições viárias, irão deslocar-se muito mais vezes, e vamos encontrar uma ponte 
sobrecarregada já há muitos anos, e que ainda são poucas as vozes que estão a lutar para esta 
causa. Falei isto na Assembleia anterior, e irei falar nelas todas até que, um dia, alguém se lembre 
de pôr em cima da mesa a discussão para uma possibilidade, a curto prazo, de fazer tal obra. 
 
Também há aqui uma outra situação que eu queria agradecer à Câmara Municipal, porque sei que 
já está em curso um projeto de remodelação do espaço envolvente à Igreja de Rio de Galinhas. 
Aquele espaço realmente merecia; merecia aquele espaço, assim como merece também uma 
atenção, como já tivemos na construção do parque junto à estação, e merece também aquela 
zona toda junto à estação de Rio de Galinhas, onde agora temos a eletrificação da Linha do Douro, 
que traz muito mais gente ao Marco, e é o primeiro cartão de visita para quem utiliza aquela via.  
 
Sra. Presidente e Executivo, agradecia, então, que, numa possibilidade que tivessem, com o 
Secretário de Estado das Infraestruturas, e mesmo até com os governantes da nossa nação, de 
pôr em cima da mesa esta situação, de haver uma possibilidade de, no futuro próximo, olharmos 
para uma nova travessia sobre o Tâmega em Marco de Canaveses. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Luís. 
 
--- Mário Luís Monteiro (CDS-PP) --- 
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Sr. Presidente da Assembleia, respondendo ao apelo feito, na sua pessoa cumprimento todos os 
presentes, e aqueles que nos ouvem. 
 
Gostaria também, já agora, de dar nota do prazer que foi participar no jantar de ano novo da 
Assembleia, gostei de conhecer o espaço (que não conhecia), das companhias que lá estiveram, 
e principalmente das anfitriãs que nos receberam. Foram bons momentos. 
 
Se possível, Sra. Presidente, se pudesse, eu vi uma notícia sobre a possibilidade de a Escola da 
Pedra ainda ter viabilidade. Se pudesse dar mais algum esclarecimento, porque, de facto, a Escola 
da Pedra também me diz alguma coisa, acho que é uma escola que tem a ver com a nossa 
realidade, e era importante também que ela subsistisse. 
 
Também dar nota da realização – porque foi à minha escola, tive pena de não estar lá presente, 
mas acho uma boa iniciativa, nós devemos diversificar a oferta daquilo que temos, da presença 
da Orquestra do Norte na EB 2/3 de Alpendorada. 
 
Ao passar aqui na variante que vai para a autoestrada, recentemente, nos últimos tempos, foi 
criado ali um grande estaleiro. Não sei ainda de que se trata, mas acho que tem um impacto visual 
que não é muito agradável. E nós, sendo uma zona de turismo, não sei se é possível sensibilizar 
os proprietários para tentar colmatar esse espaço, a exemplo do que se fez em Alpendorada, com 
as pedreiras, com a plantação de árvores, que reduzissem um pouco esse impacto visual. 
 
Também dar nota da realização, no próximo domingo, da Grande Prova de Canoagem, que vai 
acontecer junto ao Parque de Lazer de Alpendorada. É uma prova que engloba cerca de 
seiscentos atletas de todo o norte do país – talvez a prova de maior dimensão nacional. 
Naturalmente, aqui elogiar o apoio e a aposta da Câmara Municipal para que essa prova se 
realizasse – este ano com algumas dificuldades acrescidas – naturalmente com o apoio da Junta 
de Freguesia, de outras entidades também. Claro que aproveitando para renovar o apelo na tal 
aposta, uma aposta consistente no aproveitamento dos nossos rios, que têm condições únicas, 
que são reconhecidas por entidades e sumidades nacionais e internacionais, a necessidade de 
que já falámos aqui, de delinear um plano de desenvolvimento concelhio da canoagem, com uma 
forte ligação às escolas, como fez Viana do Castelo. 
 
Foi noticiada, e já aqui falada, a questão da isenção das taxas de ligação da água. Gostaria só de 
expor umas dúvidas que me subsistem: quando entrará em vigor, se ainda tem que vir à 
Assembleia Municipal, se tem que ter a aprovação do Tribunal de Contas, também se isso não 
justificará, atendendo a essa isenção, que se torne obrigatório fazer a ligação – porque se há 
investimentos, devem as pessoas utilizá-los. Já agora, parece-me evidente e claro – como foi aqui 
dito, é a Câmara que vai assumir esses encargos – que a empresa vai ter aqui grandes benefícios, 
porque vai ter o aumento de mais ligações, logo mais dinheiro, e eu pergunto até que ponto é que 
isto não será… isto vai significar mais utentes, mais ligações, logo mais benefício e mais dinheiro 
para a empresa – porque não é a empresa que vai isentar, é a Câmara que vai pagar – e a minha 
pergunta é se a autarquia irá, ou não, aproveitar esta situação para que isso dê uma grande ajuda 
na negociação que supostamente tem com a Águas do Marco. 
 
Obrigado.  
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--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria José. 
 
--- Maria José Cerqueira (Presidente J.F. Várzea, Aliviada e Folhada, PPD/PSD) --- 
Ora, muito boa noite, então, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Câmara e todos os presentes, 
comunicação social e público lá em casa. 
 
Na reunião de 27 de setembro de 2019, o Sr. Vice-presidente, Eng.º Mário Bruno, informou que a 
Ponte de Várzea era para avançar. Eu pergunto mais uma vez para quando a concretização dessa 
obra. Será ainda uma realidade no ano de 2020? A minha pergunta fica aqui. 
 
Nessa mesma reunião, informou também que estavam a ser efetuadas diligências junto do 
Governo, Direção Regional da Cultura do Norte e Rota do Românico, acerca da nova travessia no 
Lugar do Arco, na Folhada. Pergunto: desde setembro até à data, quais os resultados dessas 
diligências. 
 
No ano de 2008, conseguimos construir a Capela Mortuária da Folhada, com a ajuda do Executivo 
em funções nessa altura, e também da população da Folhada, através de um peditório realizado 
porta a porta. Devido aos problemas de infiltrações de água que se têm verificado na capela 
mortuária, esta necessita de uma reparação nas suas paredes. Por isso, solicitámos a V. Exa., em 
março de 2018, e mais recentemente, a 5 de novembro de 2019, a mão de obra para a execução 
dessa obra. Mesmo estando dispostos a pagar o material, solicitando apenas a mão de obra, até 
hoje, Sra. Presidente, não obtive qualquer resposta a este pedido. 
 
Em dois anos e pouco de mandato, Sra. Presidente, os funcionários desta Câmara foram à 
Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada apenas para a execução de uma base de um ecoponto, 
não falando nas reparações pedidas pela Junta de Freguesia, mas a pedido das coordenadoras 
da escola, as reparações efetuadas nos estabelecimentos de ensino. Eu falo de ofícios enviados 
pela Junta de Freguesia a esta Câmara Municipal, pedidos de mão de obra que não foram 
satisfeitos, e que nem sequer foram respondidos. 
 
Relativamente também a pedidos, tenho ainda falta de resposta relativamente às eletrificações de 
alguns locais da freguesia – refiro a Rua do Divino Espírito Santo, na Légua, eletrificação do 
restante lanço da Rua das Tapadas, na Légua, eletrificação da curva do Ladário (Várzea), 
eletrificação do Caminho do Vale, eletrificação do Caminho do Fundo de Vila. Sra. Presidente, 
pergunto para quando, ou se já estão autorizadas junto da EDP, e a mesma ainda não concretizou 
estas obras. A verdade é que ainda não obtive resposta relativamente a estes pedidos. 
 
É só. Obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Soares. 
 
--- Ricardo Soares (Presidente J.F. Bem Viver, PS) --- 
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia, Exmos. Secretários, Exma. Sra. Presidente da Câmara 
Municipal e seu Executivo, Exmos. Vereadores, caros colegas Presidentes de Junta, Exmos. 
Deputados, comunicação social, e caros Marcoenses que nos acompanham, boa noite a todos. 
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Sra. Presidente, durante a campanha que realizámos, olhámos com preocupação aos muitos 
equipamentos municipais – neste caso, escolas – que por diferentes motivos foram encerradas. 
Queríamos a todo o custo recuperar estes lugares, dando-lhes novas valências, novos sentidos e 
oportunidades. Foi, por isso, com agrado que na passada segunda-feira, em Reunião Pública da 
Câmara Municipal, testemunhei um passo determinante para recuperar a denominada Escola da 
Carvalheira, um edifício alicerçado na vontade de ensinar e de aprender, e que assim continuará. 
Obrigado ao Executivo por acolher a nossa proposta de ali criar a Escola de Artes de Bem Viver, 
um projeto aliciante, que se pretende civil, feito por todos e para todos. Um espaço onde serão 
lecionadas diferentes formas de arte, onde serão redescobertas as nossas tradições, e onde a 
partir de agora estará sedeado o coração cultural que fará palpitar Bem Viver. Obrigado à Câmara 
Municipal e aos vereadores que aprovaram por unanimidade a proposta de cedência desta escola 
para a Junta de Freguesia. Esta é uma oportunidade significativa para fazer renascer um espaço 
que pertenceu e pertence a tantos. 
 
Posto isto, quero também falar sobre as isenções das ligações à rede de água e saneamento. 
Concordo quando dizem que é um tema sério demais para ser tratado com leveza. Devemos 
discuti-lo até à exaustão, para que não sejam tomadas decisões erradas, à semelhança daquelas 
que foram tomadas, tanto no Executivo liderado por quem assinou o contrato, como pelo Executivo 
liderado por quem decidiu modificá-lo de forma unilateral. Mas, fico perplexo com algumas coisas 
que ouço e leio, coisas que demonstram uma de duas coisas: ou uma ingenuidade profunda sobre 
o assunto, ou uma tentativa de iludir quem nos escuta. Há certamente questões legítimas, eu 
compreendo, mas estas podem ser facilmente respondidas no período de consulta pública do 
regulamento que foi votado na segunda-feira, o mesmo pode ser alterado, melhorado e blindado 
contra erradas interpretações. Mas, há questões que roçam o caricato: ficar aparentemente 
surpreendido com o facto de existir um custo associado às isenções é, para mim, caricato. Vamos 
a factos: este Executivo liderado por Cristina Vieira, com quase um ano de atraso imposto pelo 
PSD, conseguiu, numa decisão política, isentar todos os Marcoenses que hoje têm possibilidade 
de ligação à rede de água e saneamento – todos. A conta, um milhão e meio de euros 
(1.500.000€), mais IVA. Já o Executivo anterior, também com uma decisão política, decidiu alterar 
de forma unilateral o contrato com a empresa Águas do Marco, resolvendo zero problemas. A 
conta? Dezasseis milhões (16.000.000€) de indemnização, mais juros. É certamente mais de 
quarenta euros (40€) por cada Marcoense. Quem vai pagar estes dezasseis milhões 
(16.000.000€)? Fizeram essa questão nessa altura? Aqui os Marcoenses não saem prejudicados, 
os impostos que pagamos não serão canalizados para pagar a comprovada má decisão do PSD 
– comprovada, não por nós, mas sim pelos tribunais, instância após instância. Todos nesta sala 
deveriam ficar satisfeitos pelo trabalho realizado por este Executivo, não só por esta decisão, mas 
também pela vontade que demonstrou, desde o primeiro dia, em resolver os inúmeros casos que 
se acumulavam numa qualquer gaveta. 
 
Em Bem Viver, fomos capazes de resolver em definitivo muitas das ligações consideradas ilícitas 
pela concessionária. Cada caso era analisado após apresentação da documentação, e graças à 
abertura deste Executivo, isentámos loteamentos, isentámos dezenas, para não dizer centenas 
de habitações, que viviam numa situação castradora. Mais, fomos capazes de resolver a ligação 
ilícita que a sede principal da Junta de Freguesia de Bem Viver mantinha até há pouco tempo, um 
edifício inaugurado em 2009 e que foi ligado ao saneamento de forma ilegal.  
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Os Marcoenses querem este problema resolvido, e o primeiro passo está dado. Segue-se o 
problema base, e não tenho dúvidas, Sra. Presidente, de que será capaz de o resolver. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Presidente de Câmara, para responder. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Antes de mais, Sr. Presidente da Assembleia, Sra. e Sr. Secretários, Sra. Vereadora e Srs. 
Vereadores, caros deputados, comunicação social e público: 
 
Vou, então, tentar responder às mais de vinte ou trinta questões que me foram colocadas. 
 
Antes de mais, associar-nos – logicamente, já o fizemos – ao voto de louvor aqui apresentado pela 
Sra. Deputada Susana Loureiro. 
 
Em relação à intervenção do Sr. Deputado Bruno Caetano, em relação à questão da discriminação 
nas escolas, dar conta de que isso é responsabilidade – a escolha do tema – dos agrupamentos 
de escolas e dos professores coordenadores das escolas, como compreendem. Mas, queria 
também dizer que, por acaso, este assunto já foi levantado uma vez num Conselho Geral, num 
dos agrupamentos de escolas, exatamente nesse espírito de pedagogia. E por isso, fica aqui esta 
nota também, que enquanto representante – e já agora, os Srs. Presidentes de Junta, que também 
fazem parte dos Conselhos Gerais, acho que devemos todos fazer também essa pedagogia junto 
dos agrupamentos de escolas. 
 
Também manifestar o nosso agrado sobre a redução das portagens. Não é mais do que uma 
política de coesão territorial, como já está implementada a do PART também. 
 
Sobre o regulamento das águas, agradecer as suas palavras também. E depois, mais à frente, 
darei conta também de algumas notas sobre isto, na resposta a outro Sr. Deputado. 
 
Ao Sr. Deputado Fernando Costa Vieira, também agradecer as palavras que aqui deu. Ainda bem 
que repôs a verdade, com base numa ata, que é um documento formal, para que não fiquem 
dúvidas sobre aquilo que foi dito. 
 
Ao Sr. José Couto, agradecer o convite. 
 
Ao Sr. Presidente da Junta, Luciano Costa, dizer-lhe que, de facto, nós temos um compromisso 
com a Freguesia de Banho e Carvalhosa e com o Sr. Presidente da Junta, que era o compromisso 
de fazermos a pavimentação desde a Igreja de Carvalhosa até ao limite da freguesia. Depois de 
termos feito o estudo desta pavimentação, concluímos que também não era de bom senso colocar 
o pavimento e não repormos a tubagem de água e saneamento. E por isso, o que vamos fazer, 
ainda durante este ano, é fazer um investimento em água e saneamento – que o PSD tanto 
questiona, Sr. Presidente – é fazer um investimento. E então, só depois é que passaremos à 
pavimentação, o que é compreensível. Não teremos possibilidade financeira de fazer tudo de uma 
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vez, mas vamos à primeira prioridade, que é a água e o saneamento, e depois, então, faremos a 
reposição do pavimento. 
 
Sr. Presidente da Junta de Vila Boa de Quires e Maureles, em relação ao saneamento também 
temos essa preocupação da ETAR da Agrela – aliás, já a partilhou connosco, o Sr. Vereador do 
pelouro também está atento a essa situação, ainda há pouco tempo falámos nisso. 
 
EDP, reclamações: de facto, têm havido algumas reclamações, também nos chegam a nós, e nós 
próprios temos algumas reclamações a fazer à EDP. A EDP mudou há muito pouco tempo de 
corpo dirigente, tivemos uma reunião com eles há muito pouco tempo, temos tentado também 
tornar mais próximos os contatos, até com as equipas e com o engenheiro responsável. Ainda na 
semana passada houve outra vez mudanças no corpo dirigente e nas pessoas responsáveis, o 
que também não ajuda, não facilita, de facto, as conversações, e a mantermos esta relação de 
proximidade com a EDP. 
 
É verdade que muitas vezes já o ramal foi pedido pelos Srs. Presidentes de Junta, já foi deferido 
por mim, já foi pago pela contabilidade, já foi informada a EDP, e chegam a passar meses e a EDP 
não vai ao local realizar a obra. Estão a ser muito demorados. Como sabem, a EDP agora não 
tem um corpo técnico deles – ou seja, faz subcontratação – e o que eles dizem é que os 
subempreiteiros não têm capacidade de resposta, como, efetivamente, poderia ter a EDP, com o 
seu corpo técnico. É um assunto que também nos preocupa, é um assunto a que estamos atentos 
– como lhe disse, temos reunido várias vezes com a EDP – mas também registo a sua 
preocupação, e a anuência dos outros Srs. Presidentes de Junta, porque também reparei que 
todos eles concordaram com a sua intervenção. Por isso, vamos tentar falar com eles novamente 
para amenizar aqui alguns efeitos mais nefastos. 
 
Sr. Deputado Luís Vales, eu terei aqui uma resposta, mas, se calhar, deixo para último. 
 
Sr. Presidente de Junta Miguel Queirós, agradecer também as palavras que nos deu sobre a 
rampa de acesso às pessoas com mobilidade condicionada. Também, ainda bem que fez esta 
explicação sobre a água. 
 
Sr. Presidente de Junta, Celso Santana, também é uma preocupação nossa a construção de uma 
nova ponte sobre o rio em Canaveses. De facto, dizer-lhes que as nossas diligências – como nos 
faz esse apelo para tentarmos fazer diligências junto do Governo de Portugal – as nossas 
diligências, neste momento, com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado das 
Infraestruturas – que, aliás, vamos reunir novamente no próximo dia 12 – é para tentarmos resolver 
o problema do trânsito ao fundo da Avenida dos Bombeiros – também como sabem e já aqui foi 
falado – e vamos também discutir com eles o chamado anteprojeto desta solução, para perceber 
até que ponto é que ela é aceitável, e até que ponto é que a Infraestruturas de Portugal nos pode 
ajudar a resolvê-lo. Logicamente que a ponte é uma preocupação, mas o nosso foco agora tem 
sido esse, independentemente de também deixarmos essa nota junto dos governantes, porque 
também partilhamos dessa preocupação. 
 
Requalificação de Rio de Galinhas: também nos apraz dizer que vamos requalificar – uma 
pequena requalificação, até porque o edifício ainda está em boas condições – o edifício da antiga 
Junta de Freguesia de Rio de Galinhas. Este espaço vai ser partilhado por três associações – 
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Alegria de Crescer, a Associação dos Amigos do Rio Ovelha, e a Fábrica da Igreja. É uma partilha 
de espaço público que está neste momento inutilizado, que está vazio, e por isso também nos 
apraz que os espaços públicos possam ser utilizados pelas nossas coletividades e associações. 
Vamos também fazer a requalificação do espaço exterior, e colocar aí também um parque infantil, 
que acho que vai dignificar sobretudo este espaço da área envolvente à Igreja de Rio de Galinhas. 
 
Sr. Deputado Mário Luís, sobre a Escola da Pedra, dizer-lhe que, de facto, nós temos feito vários 
contatos. Dizer-lhe que começámos em 2019, junto da Comunidade Intermunicipal e da DGEstE, 
a tentar que abrissem duas meias turmas do curso de técnico de design de equipamentos e 
técnicos de higiene e segurança no trabalho e ambiente. Infelizmente, por falta de alunos, já no 
ano passado não foi possível iniciar o ano de 2019 e 2020, porque não tiveram alunos para 
qualquer uma das duas turmas. Também fizemos uma reunião, que nos foi solicitada pelo sindicato 
dos trabalhadores da construção, madeiras, mármores, pedreiras, cerâmica e materiais de 
construção de Portugal, foi-nos proposta uma parceria entre este sindicato e a Escola da Pedra, 
para utilização das instalações, com vista à dinamização de ações de formação junto de 
profissionais e empregadores. O sindicato ficou de analisar a viabilidade da proposta e apresentar 
um plano de ação, o que até à data não aconteceu, apesar de os contatarmos para esse efeito. 
 
Em setembro de 2019, fomos confrontados com a intenção de encerramento da escola, por parte 
da sua Direção. O Município desafiou a escola a uma reinvenção da sua ação estratégica, 
sugerindo a disponibilização para a dinamização de cursos técnicos superiores profissionais de 
nível cinco, e financiados pela Comunidade Europeia. Neste sentido, a 15 de janeiro de 2020, a 
Direção da escola foi atendida no Município, juntamente com o Dr. Rui Ferreira, Vice-presidente 
do Instituto Politécnico do Porto (IPP), existindo abertura para a possibilidade de no próximo ano 
letivo se poder iniciar uma parceria com a Escola da Pedra para a formação de técnicos superiores 
profissionais, lecionados pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto. Esta oportunidade de 
trazer o ensino universitário para o Concelho de Marco de Canaveses será melhor estudada, após 
um recente pedido de audiência por parte do IPP e da Escola da Pedra, com vista à formalização 
de um protocolo institucional entre as três partes – autarquia, IPP e Escola da Pedra. Da 
experiência de outros Municípios neste domínio, é expectável que possa competir a nós a 
divulgação do protocolo e das ofertas formativas, a cedência de instalações – neste caso, da 
Escola da Pedra – e ao IPP, a cedência do corpo docente inerente ao funcionamento dos cursos 
e a responsabilidade do processo técnico-pedagógico dos mesmos. Acho que é uma boa notícia, 
que possamos dar outra utilidade à Escola da Pedra, e até de uma forma que nos agrada mais, 
com os cursos superiores, com o Instituto Superior. 
 
O Concerto Pedagógico da Orquestra do Norte foi uma aposta nossa, também agradecer, ainda 
bem que reconheceram esse esforço. 
 
O estaleiro na variante: creio que se refere a uma empresa de construção civil, eu até acho que 
aquilo já nem é Marco, mas mesmo assim faremos chegar essa nota à empresa. 
 
Prova da canoagem no Parque de Lazer de Alpendorada, é o reflexo da nossa aposta no desporto 
náutico. O Sr. Vereador do Desporto tem acompanhado muito esta questão do desporto náutico. 
Mais à frente, quando falarmos no Conselho Municipal de Turismo, posso dizer-lhe que já existem 
objetivos delineados para os desportos náuticos, onde, logicamente, o GCA e outras entidades 
vão dar o seu contributo. 
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Isenções, quando é que o regulamento entra em vigor, ou quando é que as isenções entram em 
vigor: quando, naturalmente, o regulamento for aprovado em sede de Assembleia Municipal. 
Logicamente que estas isenções foram discutidas com os nossos advogados, foram concertadas, 
e estamos à espera, já há algum tempo, que o novo corpo acionista da empresa nos receba para 
agilizar as negociações, o que não aconteceu até agora, quer com este Executivo, quer com os 
outros Executivos onde esta empresa também tem concessão. 
 
Sra. Presidente de Junta, Maria José, dar nota de que as questões relacionadas com a capela, 
com as obras da Ponte de Várzea, e as funcionárias da Câmara, o Sr. Vice-presidente dar-lhe-á 
resposta, que tem este pelouro. 
 
Em relação à eletrificação, dizer que, de facto, temos a indicação de outros Presidentes de Junta 
– como aqui já disse, são inúmeros os pedidos de iluminação pública – mas nós temos tomado 
esta iniciativa de que quando temos a informação de que a EDP vai colocar, quer sejam as 
luminárias, quer sejam as baixadas, nós informamos os Srs. Presidentes de Junta – e alguns que 
aqui estão sabem disso, porque têm recebido os nossos ofícios a dizer que o seu pedido na rua 
tal foi atendido, e que vão passar a colocar as luminárias, ou a fazer a empreitada. Por isso, quando 
estes pedidos de que nos falou forem atendidos por nós, e forem orçamentados pela EDP, pagos, 
e eles estiverem para fazer a obra, também irá receber este ofício nosso. 
 
Queria só aqui fazer um desabafo: efetivamente, quando nós tomámos posse, parece que o 
Concelho do Marco de Canaveses estava às escuras, porque têm sido tantos, mas tantos os 
pedidos de iluminação que os Srs. Presidentes de Junta nos têm feito chegar, que às vezes me 
pergunto como é que o Município estava, porque parece que estávamos às escuras. É apenas um 
desabafo, porque são tantos, mas tantos, mas tantos, nós já pusemos imensas luminárias ao longo 
do concelho desde que estamos em funções, e continuam a chegar-nos vários pedidos, parece 
que o Município estava às escuras. 
 
Ricardo Soares, Escola das Artes em Bem Viver, agradecer. O que nos importa, de facto, é que o 
espaço público seja devidamente aproveitado. 
 
Ainda bem que o Sr. Presidente de Junta Ricardo Soares falou aqui nos dezasseis milhões 
(16.000.000€) que resultaram da indemnização de uma ação que o Executivo do PSD teve, que 
foi a modificação unilateral do contrato. Não são dezasseis milhões (16.000.000€), Sr. Presidente 
de Junta; são dezasseis milhões (16.000.000€), mais os juros, e mais umas letrinhas pequeninas 
que normalmente estão no final do contrato. As nossas contas – que não são nossas, mas são da 
concessionária – dizem-nos que não são dezasseis (16.000.000€), são cerca de trinta milhões 
(30.000.000€). Então e os Srs. Deputados nunca se preocuparam em perguntar quem é que vai 
pagar esta indemnização? É que somos todos nós, somos nós todos, aqui também são os 
Marcoenses. E não é um milhão e seiscentos mil (1.600.000€). Por isso, ainda bem que o Sr. 
Presidente de Junta fez menção a isto. 
 
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, 
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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. 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 
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. 
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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 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, tentar 
virar os Marcoenses uns contra os outros, os que pagaram e os que agora vão ser isentos, não é 
correto. 
 
A Oposição do PSD entende esta medida como um custo, mas na realidade esta medida é um 
investimento no Concelho de Marco de Canaveses, nas pessoas, no ambiente e na 
competitividade territorial. É preciso dizê-lo, e sobretudo reconhecê-lo. Esta medida concretiza, na 
prática, os desígnios do socialismo democrático, que pugnam pelo bem-estar comum acima de 
qualquer desígnio individual. Esta medida concretiza o princípio maior que deve imperar em 
política: cumprir com a palavra, cumprir com o povo. Mas, não cumprir a todo o custo, fazendo-o 
com rigor, planeamento e transparência. Pena é que o PSD do Marco não demonstre valorizar 
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tanto o cumprimento da palavra, o rigor e a transparência, conforme várias vezes é apregoado 
pelo seu líder, Dr. Rui Rio. 
 
Esta medida não se esgota em si própria; é resultado das negociações com a Águas do Marco, 
para alcançar um acordo final, e contribui ainda, numa atitude responsável, para a diminuição do 
desequilíbrio da concessão. Importa salientar que com a entrada dos novos acionistas na empresa 
concessionária, em final de 2019, a medida agora apresentada revela-se ainda mais responsável 
e ajustada ao momento atual, prosseguindo as negociações para alcançar a solução final o quanto 
antes. 
 
Por tudo isto, saliento que primeiro estão as pessoas, primeiro está o Marco, o nosso Marco e o 
desenvolvimento deste concelho. 
 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado. Esclarecimento? Sr. Deputado, qual é o esclarecimento, por favor? Eu penso que 
não há lugar a isso. Diga-me qual é o artigo do Regimento ao abrigo do qual me quer pedir o 
esclarecimento. Invoque o Regimento, e se tiver razão, eu dou-lhe a palavra de imediato. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Sr. Presidente da Assembleia, de facto, eu tenho aqui uma nota sobre a questão da 
descentralização de competências, que o Sr. Deputado nos disse agora, com esta questão, do 
possível alargamento do prazo para implementação da descentralização de competências. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Agradecia que esclarecesse a situação. Eu vou facilitar, mas diga-me, então, qual é a pergunta. 
Muito bem. Sra. Presidente, esclareça, então, o Sr. Deputado. 
 
Sr. Vereador Mário Bruno, tem a palavra, mas eu peço-lhe que seja o mais rápido possível, porque 
já vamos em vinte e um minutos em que já excedemos o tempo. 
 
--- Mário Bruno Magalhães (Vice-presidente da Câmara Municipal) --- 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 
Respondendo à Sra. Presidente Maria José, pela ordem das perguntas efetuadas, Ponte de 
Várzea: como teve oportunidade de ver, está agora nas alterações às Grandes Opções do Plano. 
Temos previstos para 2020 cento e noventa e cinco mil euros (195.000€), e temos previstos para 
2021 quatrocentos mil euros (400.000€). Ou seja, a obra vai desenvolver-se num plurianual, em 
2020 e 2021, estamos convencidos de que até ao final do ano a obra vai arrancar, certamente. 
 
Disse ainda que diligências e que resultados realizados para a Ponte do Arco. Dizer-lhe o seguinte: 
eu acho que não é razoável a forma como faz a pergunta, pelo seguinte: naturalmente que a 
Câmara Municipal já assumiu que a Ponte do Arco se vai manter naquele estado, o estado 
primitivo, o estado original, mas para isso é preciso construir uma nova ponte. E o estudo que 
estamos a fazer, e já o assumimos também, que essa ponte só é possível ser construída com 
recurso a fundos comunitários ou com apoio de alguma entidade, nomeadamente do turismo, ou 
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nomeadamente do Governo da nação. Não é possível com o nosso dinheiro. Estamos a 
desenvolver já o projeto, já estamos a dar um passo mais à frente, porque, de facto, as diversas 
entidades não o faziam, e a Câmara Municipal vai realizar o projeto, para depois, junto dessas 
entidades, conseguir captar o investimento, esse fundo comunitário para realizar. Naturalmente, 
compreende-se que a Câmara Municipal não pode executar duas pontes. Estamos a fazer o 
projeto. 
 
Falta de reparação da capela mortuária: como sabe, a capela mortuária é da sua responsabilidade, 
e queixa-se da mão de obra. E acho que não fica muito bem quando diz que a Câmara Municipal 
apenas se deslocou à freguesia que a senhora administra para fazer uma base, porque, de facto, 
a mão de obra que neste momento a Câmara Municipal tem não é muita, é sabido por todos, mas 
temos recorrido a concursos e a subempreitadas. E a senhora omite os concursos e as 
subempreitadas. Dizer-lhe que a senhora, só este ano, para as obras de proximidade para 2020, 
só tem noventa e nove por cento (99%) a mais do que aquilo que estava inicialmente previsto. Não 
se ria, porque, de facto, é verdade. Eu vou dizer aqui, para as pessoas saberem: relativamente às 
obras, Várzea, Aliviada e Folhada, Rua do Corucho (Aliviada), Caminho da Vinha (Folhada), 
Caminho de Cerradouro (Folhada), Caminho da Perra (Légua), Rua do Arco. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sra. Deputada, eu não tenho que desculpar uma coisa que é uma violação flagrante do Regimento; 
é uma questão de respeito por esta Assembleia. Sra. Deputada, eu não lhe estou a dizer isso a 
título pessoal; eu estou a dizer-lhe que o Regimento é o que é, e a única coisa que eu quero fazer 
aqui, que eu acho que é o essencial, é respeitar as regras do jogo, porque é evidente que se vocês 
começarem a conversar uns com os outros, não há condições para trabalhar e para funcionar. 
 
--- Mário Bruno Magalhães (Vice-presidente da Câmara Municipal) --- 
Eu julgo que foram as questões que me colocou. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Eu não tenho nada para esconder. No art.º 31.º, dá dois minutos para pedidos de esclarecimento. 
É mesmo para pedir esclarecimento. Sra. Deputada, faça favor. 
 
--- Maria José Cerqueira (Presidente J.F. Várzea, Aliviada e Folhada, PPD/PSD) --- 
Sr. Presidente, eu peço desculpa por ter falado ali no meu lugar, mas eu exaltei-me porque, Sr. 
Vice-presidente, o senhor não pode estar aqui a anunciar… 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sra. Deputada, isso não é fazer perguntas. 
 
--- Maria José Cerqueira (Presidente J.F. Várzea, Aliviada e Folhada, PPD/PSD) --- 
A minha pergunta foi, e é agora: durante dois anos, a Junta de Várzea, Aliviada e Folhada não 
teve direito a mão de obra, mão de obra para a execução daquelas pequenas reparações que 
todos nós temos na freguesia. Quero resposta aos ofícios que enviei à Câmara Municipal, a pedir 
a mão de obra para a execução de alguns trabalhos na minha freguesia. 
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--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Mas, isso não é pergunta, tenha paciência. 
 
--- Maria José Cerqueira (Presidente J.F. Várzea, Aliviada e Folhada, PPD/PSD) --- 
Não é pergunta? O Sr. Vice-presidente não me respondeu relativamente… 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Assume politicamente o facto de não lhe ter respondido. Isso não é pergunta. O que está no 
Regimento, que foi aprovado por todos, é o que é. 
 
--- Maria José Cerqueira (Presidente J.F. Várzea, Aliviada e Folhada, PPD/PSD) --- 
Então, a minha pergunta é por que é que não tive direito a mão de obra, como os demais colegas 
das outras freguesias. Por que é que não tive direito a mão de obra? Por que é que os ofícios que 
eu envio à Câmara não são respondidos, relativamente ao pedido de mão de obra? 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sra. Deputada, faça favor de se retirar. Obrigado. 
 
Para todos vós, o que está no Regimento, no art.º 31.º - eu não tenho nada para esconder – é que 
o uso da palavra para esclarecimento limita-se à formulação concisa de pergunta sobre a matéria 
em dúvida. É isso que está no Regimento, é isso que eu vos peço que respeitem. Muito obrigado. 
 
Sra. Deputada, 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. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
O Sr. Vereador José Mota pediu para intervir, para esclarecer um assunto sobre a votação na 
Reunião de Câmara. Na Reunião de Câmara, teve toda a oportunidade de esclarecer. Estamos 
na Assembleia Municipal, e eu peço desculpa, mas acho que não é oportuno estarmos aqui a falar 
de um assunto que se passou na Reunião de Câmara. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito bem, Sra. Presidente. 
 
Vamos passar de seguida ao Ponto n.º 2, Período de intervenção do público. 
 
Antes de dar a palavra aos cidadãos que se estão a inscrever, quero fazer duas observações. A 
primeira é agradecer a vossa presença, porque é gratificante ver tanta gente no público, e 
particularmente ver pessoas com interesse em participar. E é dizer-vos, para que não surjam 
dúvidas, que o que está no Regimento em matéria de intervenção do público – e é acima de tudo 
o Regimento que tem que pautar a atuação desta Mesa – é que os cidadãos interessados em 
intervir para solicitar esclarecimentos terão que fazer antecipadamente a sua inscrição. Ora, eu 
chamo a atenção para este aspeto, é que é para solicitar esclarecimentos. 
 



 

Assembleia Municipal, 28 de fevereiro de 2020 
 

- 27 - 

Por isso, muito obrigado por estarem aqui. Eu vou passar a tomar nota das inscrições. Sr. Eng.º 
José Mota, diga-me qual é a norma do Regimento que lhe confere a si o poder de intervir. É que 
eu tenho ideia que não podia, mas posso estar errado. O que está aqui em causa é esclarecermos, 
porque eu não lhe quero recusar um direito. Se o senhor me disser qual é a norma do Regimento 
ao abrigo da qual a Mesa vai ter que lhe dar a palavra, nós ultrapassamos já; se não me disser, 
eu vou pedir dois minutos para reunir com a Mesa em particular, e a seguir vou decidir se dou a 
palavra à sua pessoa, ou se não dou. Diga-me qual é o artigo do Regimento. Eu vou usar a 
expressão que o senhor me pediu que utilizasse, cidadão José Mota: durante os doze anos em 
que o senhor foi poder, alguma vez um vereador saiu da Bancada para intervir na qualidade de 
cidadão deste concelho, ou nunca aconteceu? Sr. José Mota, vamos fazer o seguinte: vamos 
interromper os trabalhos, porque é necessário equacionar a questão, e daqui por cinco minutos 
retomamos. 
 
(Interrupção dos trabalhos) 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Vamos retomar os trabalhos, por favor. Pedia silêncio, vamos retomar os trabalhos. Sr. José Mota, 
eu não lhe vou conceder a palavra. Não lhe vou conceder a palavra. Eu não lhe vou conceder a 
palavra, ponto final. 
 
Nós temos três cidadãos inscritos. Não há mais ninguém do público para intervir? Samuel Vieira, 
Francisco Vieira e Nuno Leite. 
 
Eu dava a palavra ao Sr. Samuel Vieira. 
 
--- Samuel Vieira (Munícipe) --- 
Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, membros 
da Assembleia, público, comunicação social. 
 
Formular aqui umas questões. A primeira delas era fazer aqui um pedido à Mesa, se me podiam 
fornecer os vídeos dos últimos quatro anos da Assembleia, porque eu até nem costumo utilizar 
redes sociais, mas vou fazer uns vídeos relativamente à atuação do antigo Presidente da 
Assembleia, e ver quem é que tratava mal aqui as pessoas, ou não. Por isso, Sr. Presidente, se 
me puder fornecer os vídeos das Assembleias dos últimos quatro anos, agradecia. 
 
Relativamente à mão de obra, foi aqui um assunto solicitado há bocado, e efetivamente eu também 
já me queixei muito sobre a falta de mão de obra relativamente a esta Câmara Municipal. Queria 
perguntar à Sra. Presidente de Câmara quantos concursos o anterior Executivo fez relativamente 
a pessoal operacional, e quantas pessoas – eu sei que o concurso está a decorrer, ainda não é 
efetivo, mas tem essa intenção – para quantas pessoas, a nível operacional, a Câmara tem 
concursos abertos nesta altura para fazer. Diga aqui aos Marcoenses, e certamente, depois de 
este concurso estar concluído, terá mais mão de obra para dar a todos os Marcoenses e a todos 
os Presidentes de Junta. 
 
Relativamente aqui a uma questão que eu queria levantar, tem a ver aqui que como autoridade 
máxima da proteção civil e do socorro, Sra. Presidente de Câmara, queria alertá-la para uma 
situação que existe aqui no Concelho do Marco, a Extensão da Cruz Vermelha de Vila Boa de 
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Quires. E esta Extensão da Cruz Vermelha de Vila Boa de Quires não cumpre com a Lei. Primeiro, 
onde é que está a sede desta Extensão? Onde é que está o meio de socorro permanente desta 
Extensão de Vila Boa de Quires? Por isso, peço-lhe aqui, porque há aqui uma pessoa que está a 
pagar todos os dias aos Bombeiros do Marco para levar um cidadão do Marco de Canaveses a 
tratamentos, porque esta Extensão da Cruz Vermelha não lhe fornece o equipamento necessário 
para fazer este transporte, uma cama. Por isso, Sra. Presidente, o cidadão em causa já se queixou, 
quer ao ACES, quer à ARS Norte, e os serviços municipais da Câmara, da ação social, também 
já têm conhecimento desta ação, peço que diligencie junto das entidades competentes para 
averiguar esta situação da Extensão da Cruz Vermelha de Vila Boa de Quires. Gostava de ouvir, 
efetivamente, uma resposta concreta relativamente a este assunto. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Samuel Vieira. Dou a palavra ao Sr. Francisco Vieira. 
 
--- Francisco Vieira (Munícipe) --- 
Sr. Presidente da Assembleia, Sra. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. 
Deputados, Srs. Presidentes de Junta, minhas senhoras e meus senhores, comunicação social, 
caras e caros Marcoenses: 
 
Aquilo que me traz aqui hoje, enquanto munícipe e Presidente do PSD de Marco de Canaveses, 
é esta garrafa com água da torneira de uma casa onde mora uma família que em 2017 votou no 
Partido Socialista. E fê-lo, tal como tantas outras famílias o fizeram, pela promessa eleitoral de 
que havia um pré-acordo fechado entre o PS e a Águas do Marco, um pré-acordo tão importante 
que claro que não era escrito, era de boca, e não podia ser revelado, um pré-acordo que era, na 
verdade, um truque para ganhar as eleições, e foi um truque que funcionou mesmo. Dois anos 
passaram depois desse truque, e apenas dois meses depois de esta família ter pago na mesma 
os quase mil euros (1.000€), a montanha pariu um rato. É isto o grande pré-acordo? É isto, 
aumentar a faturação de uma empresa privada em milhões de euros, sem que esta abdique de 
um único cêntimo? É gastar o dinheiro que se tem e não se tem, só para ganhar votos, como se 
não se tivesse aprendido nada com o passado? 
 
Meus senhores, a aprovação deste regulamento foi a gota de água, e reflete a completa 
incapacidade do Partido Socialista de governar esta cidade, sem ser apenas a pensar nos votos 
que cada notícia vai trazer. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Eu peço desculpa, eu li-lhe com muita calma, e de forma muito tranquila, que o que o senhor pode 
fazer são pedidos de esclarecimento; o que está a fazer, como deve compreender – e daqui a 
pouco estão a censurar a Mesa por permitir que não se cumpra o Regimento – não são pedidos 
de esclarecimento. Eu tenho a certeza que se o senhor estivesse aqui na Mesa, não ia consentir 
que se fizesse uma coisa destas, porque não cumpria o Regimento. Faça favor de pedir 
esclarecimentos, de acordo com aquilo que está no Regimento. 
 
--- Francisco Vieira (Munícipe) --- 
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De acordo com o Regimento, e se o Sr. Presidente da Assembleia não me interromper, o 
Regimento diz que cada munícipe tem cinco minutos para falar, onde pode pedir esclarecimentos. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sr. Francisco Vieira, ouça, eu vou ler-lhe o que está no Regimento: “Os cidadãos interessados em 
intervir para solicitar esclarecimentos.” 
 
--- Francisco Vieira (Munícipe) --- 
Pode ler completamente o artigo, se faz favor? 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Srs. Deputados, eu pedia calma, estas coisas fazem parte, como é óbvio, da política, e temos que 
estar preparados para isso, e respeitar este tipo de comportamentos. Agora, deixem-me conversar 
com o cidadão que está a fazer a intervenção dele. O que está no art.º 20.º é: “O período de 
intervenção do público tem a duração máxima de sessenta minutos. Os cidadãos interessados em 
intervir para solicitar esclarecimentos terão que fazer antecipadamente a sua inscrição, e têm cinco 
minutos para solicitar esclarecimentos.” O que o senhor está a fazer, como é óbvio, não é solicitar 
esclarecimentos. 
 
Faça favor. 
 
--- Francisco Vieira (Munícipe) --- 
Durante os cinco minutos, é possível pedir esclarecimentos. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sim, solicitar esclarecimentos. O que o senhor está a fazer, como deve compreender, e toda a 
gente sabe o que está a acontecer, é a criticar a atuação do Executivo. Tenha paciência, mas não 
pode fazê-lo. 
 
--- Francisco Vieira (Munícipe) --- 
Dá-me autorização para falar? O que eu lhe vou dizer é o seguinte: eu quero fazer um pedido de 
esclarecimento ao Executivo da Câmara Municipal, contextualizando para que as pessoas todas 
compreendam. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Não quero contextualização. O que está no Regimento é muito claro. Sr. Francisco Vieira, eu não 
lhe dava cinco minutos. Se o senhor começar a pedir esclarecimentos, eu peço autorização à 
Assembleia para até lhe dar mais tempo. De outra forma, não posso fazê-lo, porque senão sou 
acusado de não estar a cumprir com aquilo que está no Regimento. Se é para fazer 
esclarecimentos, continue; senão, tenha paciência, mas tem que se retirar. 
 
--- Francisco Vieira (Munícipe) --- 
Deixe-me só dizer-lhe o seguinte: desde que o Sr. Presidente tomou posse, já houve várias vezes 
em que os munícipes puderam vir aqui fazer pedidos de esclarecimento. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
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Tenha paciência, o senhor não está a fazer pedidos de esclarecimento; está a criticar a atuação 
do Presidente desta Assembleia. Com o devido respeito, não me parece correto. 
 
--- Francisco Vieira (Munícipe) --- 
Se me permite, eu peço-lhe, enquanto cidadão do Marco de Canaveses, autorização para falar. 
Posso? 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Mas, é para fazer pedidos de esclarecimento. Não é para aquilo que o senhor quer, é para fazer 
pedidos de esclarecimento. 
 
--- Francisco Vieira (Munícipe) --- 
Desculpe, o que lhe estava a dizer é que durante os cinco minutos, tal como noutras vezes em 
que houve munícipes que vieram aqui falar, durante estes cinco minutos houve perguntas a ser 
feitas na base de um contexto, como eu próprio já fiz nesta Assembleia, com a permissão do Sr. 
Presidente. O que lhe quero dizer é que se os cinco minutos fossem utilizados para fazer perguntas 
diretas – que não é isso que está escrito nos estatutos – se fossem perguntas diretas, era 
virtualmente impossível para o Executivo da Câmara responder nos quinze minutos que lhe são 
atribuídos no Regimento a todas as perguntas dos munícipes que vêm aqui falar, porque se vierem 
aqui cinco munícipes, falam vinte e cinco minutos, fazem vinte e cinco minutos de perguntas. Acha 
que é possível ter quinze minutos para o Executivo responder? 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Eu vou repetir, de acordo com o que está no Regimento: se é para fazer pedidos de 
esclarecimento, eu agradeço; se não for para isso, agradeço-lhe que o senhor se retire. 
 
--- Francisco Vieira (Munícipe) --- 
Muito bem. Então, eu vou fazer os pedidos de esclarecimento. Vou abdicar do contexto da 
intervenção para fazer os pedidos de esclarecimento. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Eu vou dar-lhe mais quatro minutos, que é bem mais do que aquilo que está previsto, tendo em 
conta o tempo que já se gastou. Mas, faça favor, peça, então, os esclarecimentos. 
 
--- Francisco Vieira (Munícipe) --- 
Eu gostaria de questionar o Executivo da Câmara se este regulamento é um subsídio para todos, 
ou só para alguns Marcoenses. É que se for para todos, o custo potencial é de mais de quinze 
milhões de euros (15.000.000€), e se for para alguns, isso coloca em causa a equidade e a justiça 
na gestão dos fundos públicos, com a particularidade de estar a beneficiar, e muito, uma empresa 
privada. Esta é a primeira questão. 
 
A segunda questão é perguntar também, mais uma vez – porque não foi respondido: um ano 
depois, qual é que foi o grande resultado prático da contratação da empresa de advogados, uma 
vez que o contrato com a Águas do Marco não teve uma única vírgula alterada. 
 
A terceira questão que tenho para colocar é a incoerência que está na base deste regulamento, 
que numa página diz que a isenção é das taxas e dos ramais, e na outra diz que é só das taxas; 
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da mesma forma que numa página diz que o dinheiro vai ser atribuído diretamente à empresa, e 
noutra página diz que vai ser atribuído diretamente aos munícipes. 
 
Estas são as perguntas que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, e lamento muito a forma como 
estes trabalhos estão a ser conduzidos desde o início desta Assembleia. Com licença. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado. Está registado. 
 
Tem a palavra o cidadão Nuno Leite. Eu agradecia silêncio, por favor. Srs. Deputados, eu pedia 
silêncio, para os trabalhos prosseguirem. 
 
--- Nuno Leite (Munícipe) --- 
Boa noite. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Vereadores, Srs. Deputados municipais, Srs. 
Presidentes de Junta e restantes cidadãos: 
 
Sra. Presidente da Câmara, o Bloco de Esquerda tem recebido inúmeras denúncias sobre a 
situação na EB 2/3 de Alpendorada: chove nas salas de aula, não existem condições mínimas de 
conforto e de isolamento, as coberturas dos edifícios são em fibrocimento, os muros circundantes 
da escola estão muito degradados, causaram desmoronamento de trinta metros recentemente. 
 
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já questionou o Ministério da Educação se tinha 
conhecimento da situação da Escola Básica 2/3 em Alpendorada. Quando vai o Ministério da 
Educação realizar as obras necessárias para a reposição de condições regulares de utilização 
desta escola? Que tipo de intervenção está a ser, ou vai ser programada, e para quando está 
prevista? Para quando a remoção do amianto da escola? 
 
Recentemente, a Sra. Presidente da Câmara de Marco de Canaveses disse que a remoção do 
amianto das escolas é responsabilidade do Governo do Partido Socialista, e não do Município. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Peça esclarecimentos, senão caímos novamente na mesma situação. 
 
--- Nuno Leite (Munícipe) --- 
Sra. Presidente, quando é que as obras na escola vão começar, e o que tem feito o nosso 
Executivo em relação a esta matéria? 
 
O pavilhão de Vila Boa de Quires e Maureles já foi alvo de duas intervenções, e continua a chover 
– é mesmo assim, a chover – dentro das instalações. Já foram encontrados os responsáveis pela 
inoperância destas obras? 
 
Soubemos ultimamente de mais uma execução de obras em Bitetos. Será que está esquecida a 
Praia da Pontinha? 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 



 

Assembleia Municipal, 28 de fevereiro de 2020 
 

- 32 - 

Muito obrigado. Ora, tem a palavra a Sra. Presidente, para resposta às questões dos cidadãos. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Muito bem, Sr. Presidente da Assembleia, muito obrigada. 
 
Queria agradecer as questões que os Srs. Munícipes fizeram ao Executivo. 
 
Antes de mais, dizer ao Sr. Munícipe Samuel Vieira que a Câmara Municipal tem consciência de 
que os recursos humanos que temos são poucos, está a decorrer neste momento a contratação 
de treze técnicos superiores para a Câmara Municipal, e também pessoal operacional nas demais 
valências – carpintaria, trolhas, empregas de limpeza. Estamos a fazer esse recrutamento, de 
acordo com aquilo que foram as nossas possibilidades para o Orçamento deste ano, e 
continuamos a trabalhar para que no próximo ano ainda possamos vir a contratar mais pessoas 
para podermos dar, de facto, uma resposta mais eficaz àquilo que são os pedidos dos Srs. 
Presidentes de Junta e da população em geral. Depois, posso dar-lhe essa informação por escrito, 
porque não temos cá em mãos essa informação. 
 
Em relação à questão que colocou, da proteção civil, Extensão de Vila Boa de Quires: vamos 
avaliar a sua questão. Não é a primeira vez que ouvimos falar desta situação da Cruz Vermelha 
de Vila Boa de Quires. Efetivamente, como disse, e muito bem, há entidades com 
responsabilidades nesta matéria, que é o ACES, o Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo 
Tâmega, e é também a Administração Regional de Saúde. São estas duas entidades – o ACES a 
nível mais local, e depois, a nível regional, a Administração Regional de Saúde – que têm, de facto, 
competências nesta matéria. E por isso, iremos encetar, primeiro, as diligências para perceber 
qual foi a situação em apreço – eu percebi que a senhora já fez chegar essa comunicação à 
Câmara Municipal, eu vou pedir que ma façam chegar, e vou eu própria tomar essa diligência junto 
do ACES e da ARS para forçar a resposta que até hoje não obtiveram das entidades com 
responsabilidades na matéria. 
 
Ao Sr. Munícipe Francisco Vieira, antes de mais dizer-lhe que vou responder às suas questões, 
mas também não podia deixar de fazer este considerando: aquilo que o Sr. Munícipe aqui hoje fez 
não foi mais do que aquilo que já tinha feito numa das Assembleias Municipais, creio que em Bem 
Viver, em que tentou usar o período do público para fazer um comício político. O senhor há de ter 
espaço para isso, até porque é Presidente de uma Comissão Política, há de ter espaço para fazer 
os comícios que entender. Mas, como compreende, o Sr. Presidente da Assembleia não precisa 
que eu o esteja aqui a defender, mas acho que é minha obrigação, como Presidente de Câmara, 
dizer-lhe que existe um Regimento nesta casa da democracia. E o Regimento é para cumprir. 
Aquilo que o senhor aqui hoje quis fazer foi exatamente o que tinha feito em Bem Viver, e a isso é 
que se chama “truque”; a isso é que se chama “truque”. 
 
E por isso, dizer-lhe, primeiro, que o regulamento a que o senhor se refere não está hoje em 
discussão, nem sequer é do conhecimento dos Srs. Deputados da Assembleia Municipal, e por 
isso eu nem me vou pronunciar sobre ele. Ele está em discussão pública; o senhor, se tem alguns 
considerandos a fazer sobre este regulamento, faça-os chegar ao Executivo, e é assim que a Lei 
o diz. E nessa altura, terá todos os esclarecimentos possíveis de lhe dar; porque o regulamento 
não está hoje em discussão, os senhores estão aqui a falar de um assunto que não é conhecido. 
Não é conhecido dos Srs. Deputados, o regulamento não lhes foi entregue, foi discutido em sede 
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de Reunião de Câmara, e está aqui gente sentada na plateia, está gente em casa a ouvir-nos falar 
de um regulamento que não está hoje em discussão. Mais uma vez, não estamos a cumprir o 
Regimento. É para fazer perguntas, mas é sobre assuntos que sejam hoje discutíveis; estamos 
aqui a fazer questões sobre um regulamento que não está hoje em discussão. 
 
Primeiro, dizer-lhe que, de facto, os nossos advogados, que estão – como já tive oportunidade de 
lhe dizer – a trabalhar connosco desde janeiro de 2019 – e não vou outra vez contextualizar por 
que é que só estão desde janeiro de 2019, porque o Sr. Munícipe Francisco Vieira sabe muito bem 
por que é que só temos os advogados a trabalhar connosco desde janeiro de 2019. De facto, não 
há alteração nenhuma ao contrato, mas há muito trabalho feito, Sr. Munícipe, muito trabalho feito, 
muitas reuniões – aliás, nós estamos, como sabe, a pagar aos advogados, e nas ditas faturas que 
nos são apresentadas mensalmente, vai lá quais foram as reuniões e quais foram os assuntos 
tratados. Por isso, sobre este assunto, o Sr. Munícipe esteja tranquilo, que nós não temos estado 
parados. Estamos, de facto, a trabalhar com os advogados e com a empresa Águas do Marco, 
com quem reunimos já várias vezes, e parámos, como sabem, as conversações porque o corpo 
de acionistas da Águas do Marco foi mudado, e ainda não nos receberam. Ainda não nos 
receberam; apesar de termos insistido já nessa reunião, ainda não fomos recebidos pela nova 
administração da empresa Águas do Marco. 
 
Também dar-lhe conta de que dentro daquilo que são as reuniões que temos com o corpo de 
advogados, estamos também a fazer estudos, a fazer planeamento, porque é preciso ter dados 
concretos, para quando chegar a altura de fazermos o acordo termos todo esse trabalho em cima 
da mesa. Não são apenas reuniões, é trabalho feito, inclusive com o nosso corpo técnico da 
Câmara Municipal. 
 
Depois, fala-nos novamente no regulamento, na incoerência do regulamento, mas como o 
regulamento hoje não está aqui em discussão, também não vou aqui trazer este assunto, porque 
como lhe digo, se há incoerências no regulamento, e se há incoerência nas contas do regulamento, 
eu volto a dizer-lhe que o nosso regulamento teve por base um trabalho feito, técnico e económico-
financeiro, pelo Sr. Economista Mota e Costa, que foi exatamente o economista que o anterior 
Executivo contratou para fazer o trabalho técnico, quando tiveram que renegociar a dívida do 
Município, e que foi muito bem feito. Por isso, quanto a isso, podem estar tranquilos, porque o 
nosso economista certamente fez um trabalho bem feito, com os dados que nós lhe demos, com 
os dados da Águas do Marco, e com os dados que também temos da ERSAR. Foi com base 
nesses dados que chegámos a este valor, e que estão lá no regulamento, e que podem ser 
questionados, e nós vamos explicar a todos, em discussão pública – que é assim que o 
regulamento está – podemos resolver e dar resposta a todas as questões. 
 
Em relação ao Sr. Munícipe Nuno Leite, que veio cá falar em nome do Bloco de Esquerda, dar-lhe 
conta do seguinte: falou-nos na questão da cobertura de fibrocimento, e falou-nos no muro. Tanto 
uma situação, como outra, mais o muro, eu tenho acompanhado com a DGEstE, até porque houve 
uma altura em que nos vieram solicitar que colaborássemos com algumas vistorias e ajudássemos 
a DGEstE a fazer a análise a este muro. Tanto uma, como outra situação – como disse, e muito 
bem – são responsabilidade do Ministério da Educação. Eu não sou Ministra da Educação, e por 
isso, também não lhe posso responder pelo Sr. Ministro da Educação. Esta competência é do 
Ministério da Educação, e o Ministério da Educação tem acompanhado a situação. Também dar-
lhe conta de que nós conseguimos, em sede de mapeamento dos equipamentos sociais, colocar 
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mais uma escola em Alpendorada para poder sofrer obras agora, nesta alteração que houve na 
delegação de competências. Estamos atentos, mas não nos podemos sobrepor àquilo que é a 
competência do Ministério, até porque, como sabe, a Câmara Municipal está a retirar amianto de 
algumas escolas, temos onze escolas do ensino básico que têm amianto nas coberturas – agora 
já não temos onze, só vamos ter nove, porque no ano passado já intervimos em três – e estamos 
a fazer isto com investimento próprio da Câmara Municipal, porque não temos fundos 
comunitários. Gostaríamos muito de ter – aliás, já apelámos ao Sr. Ministro que deviam ter uma 
linha de apoio, em termos de fundos comunitários, para nos dar essa possibilidade de pelo menos 
nos estabelecimentos escolares podermos fazer a retirada desse amianto. Também temos 
amianto em equipamentos de utilização coletiva, nomeadamente nos edifícios da Câmara 
Municipal. E por isso, também é uma preocupação nossa, mas em termos de responsabilidade e 
competência, temo-la nos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo. E aí, estamos a fazê-lo 
paulatinamente, de acordo com as nossas possibilidades. Este ano, vamos intervir em mais quatro 
escolas, no ano passado intervimos em três, vai começar agora a intervenção na Escola da 
Esperança. E por isso, temos trabalho feito em relação ao amianto, temos essa preocupação e 
temos acompanhado. Não me posso fazer substituir ao Sr. Ministro da Educação. Essas perguntas 
já foram feitas, as obras vão ser feitas no âmbito do mapeamento dos equipamentos. A questão 
das escolas, vão ser feitas com recurso a uma linha de apoio da Comunidade Intermunicipal, 
estamos a trabalhar nisso, mas a Câmara Municipal vai ter que pagar os quinze por cento (15%) 
– mesmo a escola não sendo ainda nossa, se quisermos fazer essa obra com o Ministério da 
Educação, vamos ter que fazer a comparticipação de quinze por cento (15%). 
 
Em relação ao pavilhão de Vila Boa de Quires e à Praia da Pontinha, se o Sr. Presidente da 
Assembleia me permite, eu passaria a palavra ao Sr. Vereador do pelouro, porque tem sido ele a 
acompanhar mais de perto estes dois processos, e será mais fácil responder. 
 
Obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Faça favor, então. 
 
--- Mário Bruno Magalhães (Vice-presidente da Câmara Municipal) --- 
Muito obrigado, Sr. Presidente.  
 
Relativamente ao pavilhão de Vila Boa de Quires e Maureles, dizer o seguinte: ele foi 
intervencionado, não intervencionámos a cobertura pelo exterior. Se tem chovido lá dentro, eu não 
tenho conhecimento, naturalmente terei a preocupação de tentar saber. A nossa intervenção foi 
mais a nível do revestimento da chapa, em toda a sua envolvente, a questão da iluminação LED, 
a questão também de alguma ventilação a nível da cobertura, há que se ver. No entanto, não será 
normal chover após uma intervenção, mas é uma questão de ver, e depois também direi alguma 
coisa. 
 
Quanto à Praia da Pontinha, dizer o seguinte: a Praia da Pontinha, naturalmente – e como já aqui 
foi dito, até algumas vezes – a Câmara Municipal sempre tentou, e tem vindo a tentar todos os 
anos, licenciar a Praia da Pontinha. Não tem sido possível. A última resposta que recebemos por 
parte da APA é que o açude apresenta algumas dificuldades, e está até em risco de ruir. 
Contestámos essa argumentação, fizemos uma visita ao local, vieram dois técnicos de Lisboa 
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avaliar o açude. Até à data, ainda não apresentaram relatório dessa vistoria. Temos vindo 
constantemente a falar com a APA para tentar perceber o que é que resulta desse relatório. Não 
satisfeitos, fizemos uma visita à APA, a Câmara Municipal disponibilizou-se para comparticipar e 
até pagar na totalidade as obras relativamente à segurança do açude; no entanto, a APA tem tido 
algumas dificuldades em esclarecer. 
 
No entanto, dizer-lhe também que antes do açude, a APA tinha colocado alguns problemas 
relativos aos terrenos, às quotas de cheia, aos proprietários dos terrenos. E após algumas 
conversas com a APA, e diligências nesse sentido, a APA depois veio com a última, e a última foi 
mesmo a questão do açude, que, de facto, é um problema grave. Naturalmente, aquilo que temos 
dito, da parte do Município, é que mesmo que o açude ruísse em pleno verão, como a água é tão 
pouca, é um espelho de água muito pequeno, poderia não provocar grandes estragos. No entanto, 
também não somos a favor, e não íamos avançar, nem vamos pressionar nesse sentido. A nossa 
pressão é no sentido de que a APA nos deixe reconstruir o açude, que são duas pedras que lá 
caíram, para que mantenhamos o mesmo em segurança. 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Ora, muito obrigado, Sr. Vice-presidente. 
 
Srs. Deputados, vamos passar ao Período da ordem do dia. 
 
Ponto n.º 3.1, Apreciação da informação escrita da Presidente da Câmara Municipal acerca da 
atividade desta e da situação financeira do Município.  
 
Sra. Presidente, tem a palavra, por favor. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Vou aproveitar estes minutos para também realçar algumas das questões que temos aqui na 
informação escrita. 
 
Queria começar por realçar a estratégia municipal, em relação à educação, do “#sucessoescolar”. 
Esta estratégia continua a ser implementada de forma acelerada. Recentemente pude 
acompanhar a entrega, em algumas das trinta e cinco escolas básicas, dos kits de iniciação à 
programação e robótica, também está concluída a instalação das duas Salas do Futuro – uma na 
Escola Secundária do Marco de Canaveses e outra na Escola Secundária de Alpendorada – um 
investimento de mais de cento e vinte mil euros (120.000€) em mesas e ecrãs interativos, 
impressoras 3D, tablets, sistema de voto para potenciar o laboratório de aprendizagem, inovação, 
webcam, máquina fotográfica, robótica, etc. 
 
O investimento municipal na educação é prioritário para nós, tem sido significativo. A 6 de janeiro 
inaugurámos as Escolas Básicas do 1.º ciclo da Barroca (Marco), e a da Rua Direita 
(Sobretâmega), após as duas terem sofrido obras de reabilitação. Trata-se de um investimento da 
Câmara Municipal de cerca de trezentos e setenta mil euros (370.000€) nas duas intervenções, 
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que consistiram na remoção da cobertura de amianto, a substituição do revestimento exterior por 
capoto, a colocação de caixilharia com corte térmico, a alteração de toda a iluminação para 
tecnologia LED, e ainda, no interior, foram efetuadas pinturas, tratamento de madeiras, reabilitação 
de casas de banho, e outras pequenas intervenções que melhoraram significativamente estas 
duas escolas. 
 
Queria também realçar, ainda em relação à questão da estratégia municipal “#sucessoescolar”, 
aquilo que estamos a fazer nas escolas, o rastreio de psicologia e terapia da fala. Este rastreio 
realizou-se ao longo de todo o primeiro período do presente ano letivo, tendo terminado em 
dezembro, salvo as exceções em que o rastreio não foi realizado devido aos alunos não se 
encontrarem no jardim de infância, por diferentes motivos – por doença, consulta médica, férias, 
etc. – ou por não terem sido identificados pelos educadores. Por este motivo, nos meses de janeiro 
e fevereiro concluiu-se, assim, a aplicação do rastreio a todos os alunos elegíveis do concelho, 
que foram duzentos e oitenta e oito alunos que foram rastreados. Esta atividade foi realizada em 
todos os agrupamentos de escolas do concelho, pelas técnicas superiores de psicologia e pela 
técnica superior de terapia da fala. Trata-se de um rastreio universal, dirigido a todos os alunos 
que completaram quatro anos, e que teve como principal finalidade efetuar um rastreio rápido, 
mas eficaz, do grau de desenvolvimento da criança, identificando assim áreas problemáticas 
específicas precocemente. Depois do rastreio, há que acompanhar, e por isso, a equipa 
multidisciplinar composta por três áreas disciplinares distintas – psicologia, serviço social e terapia 
da fala – encontram-se a avaliar e a acompanhar os alunos sinalizados do rastreio anteriormente 
descrito. Na área da terapia da fala foram sinalizados duzentos e sessenta alunos; relativamente 
à área da psicologia, foram sinalizados cento e quatro alunos; e as técnicas de serviço social 
encontraram e estão a acompanhar vinte e nove alunos. 
 
Também referir aqui – até porque hoje aqui foi falado também nos desportos náuticos – que uma 
das atividades que também muito nos orgulha é a canoagem, porque temos dois rios (Douro e 
Tâmega), e porque queremos fazer uma verdadeira aposta nos desportos náuticos. O prestador 
de serviços, Ginásio Clube de Alpendorada, encontra-se a dinamizar a atividade desde o dia 9 de 
outubro. A atividade é desenvolvida semanalmente, tendo cada sessão a duração de cento e 
oitenta minutos, e envolve oito alunos do oitavo ano de cada agrupamento de escolas. Estas aulas 
ocorrem em dois locais distintos: Parque de Lazer de Alpendorada, onde está a Escola EB 2/3 de 
Alpendorada e a EB 2/3 de Sande, e no Parque Fluvial do Tâmega, para os alunos que frequentam 
a Escola EB 2/3 do Marco de Canaveses, a EB 2/3 de Toutosa, e a Escola Secundária de Marco 
de Canaveses. 
 
Passamos da canoagem para o cinema: estamos a desenvolver as oficinas de cinema. Entre 
novembro de 2019 e fevereiro de 2020 decorreram quatro oficinas de cinema de animação, tal 
como planeado, dirigidas aos alunos do ensino profissional – Escola Secundária de Alpendorada, 
Escola Secundária do Marco, EPA – Escola Profissional de Arqueologia e a EPAMAC – Escola 
Profissional de Agricultura. As oficinas possuem a duração de vinte horas cada uma, distribuídas 
por seis sessões. Está prevista, como resultado destas oficinas de cinema, a realização da 1.ª 
Mostra de Filmes de Animação no Concelho de Marco de Canaveses, para o dia 22 de maio – 
uma data ainda provisória, a confirmar – que consistirá na apresentação pública dos filmes de 
animação produzidos pelos alunos em cada uma das oficinas. Estamos também, com estas ações, 
a formar e a sensibilizar jovens para que nos possam ajudar na dinamização do novo Centro 
Cultural, que aqui também vai ser identificado. 
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Além disso, temos, como já disse, a iniciação à programação e robótica, as Salas do Futuro. Dizer 
que além das Salas do Futuro e de as equiparmos, também estivemos a fazer a capacitação de 
quarenta professores. Esta capacitação teve a ajuda do Centro de Formação de Marco – Cinfães, 
com uma ação de formação intitulada “Aprender com dispositivos móveis”, num programa de 
cinquenta horas para capacitar os professores para utilizarem este equipamento das Salas do 
Futuro – do Marco e de Alpendorada. Ou seja, não colocamos apenas o equipamento, também 
capacitamos os professores para o dinamizarem. 
 
Temos também uma novidade, o nosso Plano Municipal de Educação. Foi aprovado na última 
reunião do Conselho Municipal de Educação, foi publicado na página eletrónica do Município 
desde o dia 10 de janeiro de 2020. Trata-se de um documento inovador, constituído por mais de 
sete dezenas de atividades integradas em seis áreas educativas: educação para o ambiente, 
educação para a cultura, educação para o desporto, educação para o desenvolvimento e para a 
cidadania global, educação para a proteção civil e educação para a saúde. Apresenta-se este 
plano com o objetivo último de sistematizar a 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. 
 
Permitam-me ainda realçar o Plano Local de Leitura. A importância da leitura como competência 
essencial no desenvolvimento humano, e consequentemente das sociedades, é indesmentível e 
incontornável. O Plano Nacional de Leitura, em vigor até 2027, advoga a promoção da leitura, 
fundamentando que para se viver com autonomia, na plena consciência de si próprio e dos outros, 
é indispensável o domínio da leitura. Neste sentido e neste período, procedeu-se à elaboração do 
1.º Plano Local de Leitura de Marco de Canaveses, que surge na sequência da assinatura de um 
acordo de parceria com o Plano Nacional de Leitura, em 2019, e que congrega um conjunto de 
atividades e iniciativas enquadradas no desenvolvimento e promoção das capacidades e hábitos 
de leitura e escrita para toda a população do Marco de Canaveses. Resultado desta articulação 
estreita entre as unidades técnicas da cultura e da educação do Município de Marco de 
Canaveses, o Plano Local de Leitura organiza-se em torno da promoção da leitura em três grandes 
eixos: infância, juventude e comunidade. Esta separação coincide, assim, com o público alvo a 
que se destinam as atividades planeadas, ressalvando-se, porém, que dadas as características 
de algumas das mesmas, poderão destinar-se a mais, ou mesmo à totalidade do espetro dos 
destinatários. Importará referir ainda que algumas destas atividades e iniciativas constam de 
outros instrumentos estratégicos em vigor no Município, destacando-se também o Plano Municipal 
de Educação, ou a Estratégia Municipal de Saúde, o que lhe confere uma matriz transdisciplinar e 
um valor estratégico superior. 
 
Ainda na informação escrita, permitam-me que realce o “Marco – Cidade de Natal”. É verdade que 
já estamos no carnaval, mas temos que falar também naquilo que se passou no natal. A Câmara 
Municipal de Marco de Canaveses assinalou a quadra natalícia de 2019, tendo como preocupação 
tornar a cidade ainda mais atrativa. A animação natalícia, dada a diversidade da oferta, constituiu 
uma mais valia na promoção do comércio local, trazendo até à cidade muitos visitantes do 
concelho e dos concelhos vizinhos, servindo como elemento impulsionador de dinâmicas que 
resultam, no seu conjunto, na promoção e afirmação do nosso concelho no contexto regional. 
Entre os principais objetivos, procurou-se criar um ambiente propício à época natalícia, 
potenciando assim a dinamização do comércio local. Destaco as seguintes atividades: iluminação 
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de natal, que abrangeu uma maior área do centro urbano da cidade, distribuindo-se por mais 
artérias, tendência que se irá manter, indo de encontro aos anseios dos comerciantes locais; Natal 
na Rua, exposição de árvores de natal elaboradas em articulação com os estabelecimentos de 
ensino, com recurso a materiais reciclados. Pretendeu-se com esta atividade sensibilizar os mais 
jovens para a questão da salvaguarda e sustentabilidade ambiental. A Cidade de Natal, no espaço 
do Mercado Municipal, com entrada livre, esteve aberta de 2 a 4 de dezembro. Neste espaço, para 
gáudio dos mais jovens, entre outros focos de atração, destacou-se a casa do pai natal, a pista de 
gelo, os duendes, os insufláveis, a cama elástica, os karts e os pedais, os ateliers de pinturas 
faciais e a distribuição de pipocas. O Município reforçou a aposta nesta iniciativa, aumentando 
assim a oferta de atividades relativamente à edição anterior, redistribuindo a organização do 
espaço e a colocação da decoração natalícia, criando desta forma um ambiente e envolvência 
adequados à época. Saliente-se, assim, a grande afluência da comunidade escolar, quer à Cidade 
de Natal, quer no Mercado Municipal. Dizer também que no sentido de melhorar esta iniciativa, 
decidimos fazer inquéritos de avaliação – foram feitos cento e vinte e três inquéritos de avaliação, 
que foram recolhidos, aferiu-se um índice de satisfação bastante positivo, e registaram-se também 
algumas sugestões dos nossos munícipes, a considerar pelo Município, destacando-se, contudo, 
a sugestão de prolongarmos mais dias este evento – também as crianças estão de férias mais 
tempo, e por isso esta sugestão. 
 
Também queria realçar o Concurso de Montras de Natal, uma iniciativa que decorreu em parceria 
com a AEMarco, com a participação de quarenta e nove lojistas. De salientar também a animação 
de rua aos fins de semana, entre 1 e 24 de dezembro, que decorreu nas ruas da cidade, e que 
tivemos várias atividades de animação, música, duendes, figuras em andas e distribuição de 
balões. Era também para realçar estas atividades que foram levadas a cabo no natal, e que 
tiveram, de facto, um impacto no comércio local. 
 
Não podia deixar também de vos falar do roteiro empresarial, ou seja, mais um dos objetivos do 
Marco Invest. Com o roteiro empresarial, pretendemos, de uma forma geral, identificar as 
necessidades ou dificuldades e as boas práticas e possíveis parcerias com o Município, e ainda 
uma caracterização face aos recursos humanos, tornando possível assim conhecer a realidade da 
empresa ou do projeto empreendedor, compreender a estratégia da empresa ou do seu negócio, 
e planear ações a desenvolver e a sua calendarização, indicando os produtos e os serviços 
adequados às necessidades identificadas como ações de facilitação. Ou seja, vamos ter critérios 
que vão ser definidos para fazermos este roteiro, que vai já começar em março, vamos começar 
a visitar as empresas, e há critérios que são utilizados e que consistem na identificação das 
empresas caracterizadas pelo IAPMEI. Vamos fazer este roteiro com as PME Líder, as PME 
Excelência, e com empresas que apresentam maior volume de negócios em 2015, cruzando esta 
informação com os setores mais representativos do concelho – o setor têxtil, a construção civil, a 
indústria da pedra, agrícola, metalomecânica, serviços, alojamento turístico e restauração. 
Escolhemos estas áreas para podermos também ir às diferentes freguesias do concelho. Esta 
iniciativa empresarial inicia agora no próximo mês de março, e é um dos objetivos primordiais do 
nosso chamado projeto Marco Invest. 
 
Também dar nota ainda em relação à proteção civil – até porque ainda hoje aqui foi falada: fizemos 
a gestão motomanual de faixas de gestão de combustível junto à rede viária na Rua de S. Martinho 
de Fandinhães, na Rua Padre Fernando Cardoso de Lemos e Rua da Poça Grande, na Freguesia 
de Penha Longa e Paços de Gaiolo; na Serra da Aboboreira, no Alto de Quires, na Freguesia de 
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Vila Boa de Quires e Maureles, no mosaico de parcelas de gestão de combustível para 
aproveitamento da regeneração natural do carvalho, também na Serra da Aboboreira. Fizemos 
dezoito hectares de fogo controlado, previstos no nosso Plano Intermunicipal de Fogo Controlado 
para a Serra da Aboboreira – que é próximo, como sabem, da Aldeia da Aboboreira, na Freguesia 
de Várzea, Aliviada e Folhada. Fizemos também reunião de preparação e planeamento, em 
conjunto com o SEPNA, a GNR e os Bombeiros do Marco, para a definição de locais prioritários 
para a realização de ações de fiscalização relativas à limpeza de mato em torno de edificações 
em espaço rural. Estas ações foram feitas, e estas visitas foram feitas. Posteriormente, realizaram-
se também ações de fiscalização, em conjunto com o SEPNA e a GNR, sobre a limpeza de matas 
em torno das edificações na zona de Carrapatelo e na Cardia, na Freguesia de Penha Longa e 
Paços de Gaiolo. Realizámos também a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, para 
aprovação da revisão do Plano Municipal de Operações em Situações de Intempérie. 
 
Uma das resoluções das várias ocorrências provocadas pela passagem da depressão Elsa e 
Fabian, em conjunto com as Autoridades Locais de Proteção Civil – que, como sabem, temos no 
concelho – com as Juntas de Freguesia e com os Bombeiros Voluntários, decorrente destas visitas 
técnicas acompanhadas pelos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia ao longo do concelho, para 
verificar o impacto dos estragos, foram identificadas intervenções em muros de suporte, que 
perfazem um investimento da Câmara de quase duzentos mil euros (200.000€). Ou seja, estas 
intempéries, de facto, trouxeram-nos também alguns danos, foram identificados pelos Srs. 
Presidentes de Junta, em concertação com os bombeiros, as Unidades Locais de Proteção Civil e 
o nosso Serviço de Proteção Civil, e vamos assim reabilitar, ou reconstruir, alguns destes muros, 
estando já em fase de procedimento concursal. 
 
E termino. Era isto que queria salientar da informação escrita. Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Ora, quem pretende inscrever-se, por favor?  
 
--- Bruno Sousa Caetano (1.º Secretário, PS) --- 
Estão inscritos para este ponto Celso Santana, Ricardo Soares, Luciano Costa, Nelson Toni, 
António Monteiro e Leandro Queirós.  
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Tem a palavra o Sr. Deputado Celso Santana. 
 
--- Celso Santana (Presidente J.F. Marco, PS) ---  
Peço a dispensa dos habituais cumprimentos, Sr. Presidente, e passaria, então, para algumas 
linhas que li aqui na informação escrita. 
 
E começava por agradecer ao Executivo da Câmara Municipal as obras levadas a cabo na EB1 
da Barroca, que tivemos oportunidade de inaugurar aquando do arranque do segundo período 
letivo, que muito beneficiaram aquele edifício, e há muito tempo que as crianças e os professores 
ansiavam por aquela obra. 
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Agradecer também a obra que foi feita no JI da Barroca, logo ali ao lado, assim como as obras de 
melhoramento e de colocação de aquecimento, e retificação de infiltrações, da humidade, no JI 
dos Murteirados. 
 
Também já sei, já nos foi comunicado que vai haver um investimento por parte da Câmara 
Municipal na EB1 da Searinha, que é uma das mais antigas e mais emblemáticas escolas da 
Freguesia do Marco, um local que é mais isolado do centro da cidade, e que bem merece, e 
aquelas crianças bem merecem, porque fazem um esforço todos os dias para ainda estar numas 
condições que nós sabemos que praticamente são precárias. 
 
E para finalizar, já muitas vezes foi aqui pedida, na intervenção do público, por parte do público, a 
colocação e plantação de árvores em várias ruas que faltavam, principalmente na Rua dos Três 
Pastorinhos, ali junto ao Largo da Feira do Marco. Foram colocadas, salvo erro, trinta e cinco 
árvores. É de louvar esta atitude, porque também se preocupam com o ambiente. E já muitas 
vezes foi aqui pedido, nesta Assembleia, em anos anteriores, a colocação dessas árvores, que 
finalmente chegaram, e em boa hora chegaram. 
 
Só mesmo para finalizar, Sra. Presidente, para dar conhecimento de que na próxima Assembleia 
Municipal me irei fazer substituir pelo meu substituto legal, e ele vai ter aqui oportunidade de 
esclarecer algumas situações que hoje foram postas em causa, e toda a gente sabia para quem é 
que se estavam a dirigir essas palavras, em relação à questão da iluminação pública.  
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Soares. 
 
--- Ricardo Soares (Presidente J.F. Bem Viver, PS) --- 
Obrigado, Sr. Presidente. Dispensando os normais cumprimentos, serei rápido.  
 
Apenas deixar aqui uma nota sobre a Administração Geral. Como podemos analisar a partir da 
pág. 22 do documento, podemos constatar a evolução dos diferentes Espaços do Cidadão que o 
Município disponibiliza desde junho de 2017. O Espaço do Cidadão de Bem Viver praticamente 
duplicou o número de atendimentos, quando comparamos o segundo semestre de 2018 com o de 
2019, um crescimento de oitenta por cento (80%) que faz deste o Espaço do Cidadão com mais 
atendimentos em todo o concelho. Um número que nos orgulha e que demonstra a importância 
de um serviço cada vez mais próximo dos cidadãos. 
 
Foi, por isso, com agrado que tomei conhecimento da adesão do Município 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. Como já tive 
oportunidade de dizer, este é, de facto, o caminho que devemos seguir: dar mais competência ao 
Município e às freguesias, para que possam prestar um bom serviço, enquadrado nas 
necessidades reais da população. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
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Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luciano Costa. 
 
--- Luciano Costa (Presidente J.F. Banho e Carvalhosa, CDU) --- 
… acabam por ser os primeiros. E eu queria frisar aqui duas obras de proximidade – estou a falar 
da Rua do Ribeiro, a Travessa 3 de Maio, e a Calçada da Carreira Chã. Em relação à Rua da 
Senra, ainda há bem pouco tempo o Sr. Vice-presidente me fez um telefonema, e ainda bem que 
partilhou – ele e o Sr. Eng.º Pires, na altura – da minha ideia, em que aquela rua certamente ficaria 
melhor na totalidade, porque iria ficar iniciada de um lado, iniciada do outro, e ali a meio não se 
encontrava. Concederam o pedido, e a obra, sem dúvida, ficou uma obra de realçar, uma obra 
com um impacto grande na freguesia. 
 
Em relação à Travessa 3 de Maio, para além da pavimentação, e ao contrário daquilo que disse o 
meu colega Fernando Monteiro e a Presidente Maria José, da EDP, em Banho e Carvalhosa tenho 
tido sorte, está iluminada essa mesma rua. 
 
Também gostaria de agradecer todas as obras que têm sido feitas na minha freguesia, em relação 
aos desvios e drenagens de águas pluviais, porque têm sido bastantes, são obras que não dão 
muito na vista, mas quem depois vai usufruir delas, são obras importantes, e a Câmara Municipal 
nesse aspeto, também se calhar por erros do passado, de algumas obras que se fizeram, e depois 
não se olhava para o que podia ver a seguir, nós temos feito lá bastantes obras neste sentido, e 
realmente temos resolvido muitos problemas a muita gente – embora não se possam resolver 
todos, temos resolvido alguns. 
 
E era só isto que eu tinha a trazer cá na informação escrita. Dizer que nos próximos tempos não 
vou ter obras de proximidade, toda a gente sabe o por quê, mas deixava aqui um apelo ao 
Executivo, para que não me deixe tanto tempo órfão de obras, que ainda falta bastante. Parece 
que estamos cá há muito tempo, mas só estamos cá há dois anos e qualquer coisa. Mas, pronto, 
eu já gastei as minhas pilhas todas, como se costuma dizer, mas eu acho que, no futuro, se calhar 
a freguesia ainda vai ter, porque no passado, se calhar também foi uma freguesia que padeceu 
muito, agora terá que ser contemplada. 
 
Era só isto que eu trazia à Assembleia. Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Toni. 
 
--- Nelson Coelho (Presidente J.F. Santo Isidoro e Livração, PS) --- 
Muito boa noite. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes na sala, e o público 
que nos ouve através da rádio. 
 
1 de janeiro de 2015 – eu não estou enganado na data, eu sei que hoje é 28 de fevereiro de 2020 
– por força do Decreto-lei n.º 194/2009, os Municípios deviam assegurar a progressiva extinção 
das situações de prestação de serviços de água e resíduos por freguesias ou associações de 
utilizadores, coisa que no Marco de Canaveses não aconteceu. Ou seja, desde essa data, esses 
serviços estavam em incumprimento com a Lei. Sim, trata-se de uma questão legal, mas não 
apenas legal; trata-se acima de tudo de saúde, de saúde pública, que tem um valor incalculável. 
Julgo que todos nesta sala reconhecemos o valor e o mérito que tiveram aqueles que pensaram, 



 

Assembleia Municipal, 28 de fevereiro de 2020 
 

- 42 - 

executaram e contribuíram para a construção das redes existentes nas Freguesias de Santo 
Isidoro e Livração, Várzea, Aliviada e Folhada e Alpendorada, Várzea e Torrão. Fizeram-no, é 
indiscutível, com altruísmo, sentido de justiça e de comunidade. No entanto, julgo que todos nesta 
sala reconhecerão que as redes existentes são deficitárias, e que não acompanham a exigência 
do tempo em que vivemos. Não podemos aceitar com naturalidade que em 2020 as populações 
estejam privadas de usufruir de uma rede de abastecimento de água potável, água com qualidade, 
própria para consumo humano. As redes de abastecimento de água e de saneamento são direitos 
básicos que a todos deveriam ser garantidos, e é por aqui que devemos avançar. E já há 
investimento para este avanço, mas ainda há muitas necessidades e muito mais investimento a 
fazer. Mas, só assim avançaremos rumo ao futuro. 
 
Ainda sobre a informação escrita, permitam-me que realce a intervenção que irá ser realizada na 
Igreja de Santo Isidoro. Esta obra de restauro, fruto da candidatura da Associação de Municípios 
do Baixo Tâmega e Rota do Românico, contará também com o apoio deste Município. Esta 
intervenção surge depois do arranjo urbanístico levado a cabo na zona envolvente à Igreja de 
Santo Isidoro, e que teve um valor de cerca de cento e dez mil euros (110.000€), sendo agora 
investidos duzentos e cinquenta mil euros (250.000€), cabendo à Câmara Municipal apoiar em 
cerca de trinta e oito mil euros (38.000€). Tal como já o fiz anteriormente, agradeço e enalteço o 
empenho desta Câmara Municipal em apostar na cultura, neste caso, na salvaguarda do nosso 
património. Estou convicto de que, de facto, é este o caminho certo, é este o caminho que devemos 
fazer. E avançar com água e saneamento, por uma questão de saúde pública, e apostar no nosso 
património, nos nossos pontos que chamam turistas e que aumentam a nossa economia. 
 
Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Monteiro. 
 
--- António Monteiro (Presidente J.F. Soalhães, PS) --- 
Ora, muito boa noite a todos os presentes, e boa noite aos que nos ouvem em suas casas através 
da comunicação social. 
 
Hoje, o que me traz aqui é para falar um bocadinho sobre a nossa grande obra, que vai ser 
executada em Soalhães, que é o Parque Multiusos da Quinta do Casal, em Eirô. Este parque vai 
aliar o desporto, o lazer e a caminhada num único espaço, num espaço que estava um bocadinho 
ao abandono, e que vai dar nova vida à nossa freguesia, e vai trazer também qualidade aos nossos 
fregueses – e se calhar não só aos nossos, mas também das freguesias ali vizinhas, que não 
tenho dúvida de que também irão usufruir daquele espaço, que vai ser ótimo para a prática disso. 
Aquele espaço vai contemplar um percurso pedonal, umas áreas de lazer, alguns aparelhos de 
manutenção física e um campo multijogos, onde podem fazer vários tipos de desporto – futsal, 
andebol, basquetebol, ténis. Vai ser um espaço agradável para se usufruir. 
 
Por isso mesmo, queria agradecer à Câmara Municipal por levar a cabo esta obra, é uma obra 
que vai dignificar a nossa freguesia, e não só a freguesia, porque também, no fundo, o norte do 
concelho vai ficar dotado de um bom parque de lazer, um parque multijogos e multiusos, neste 
caso. Portanto, só me resta agradecer ao Executivo Camarário por aceder a esta pretensão da 
Junta de Freguesia de Soalhães. 
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Muito obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Leandro Queirós. 
 
--- Leandro Queirós (PS) --- 
Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal e restante Mesa, Sra. Presidente da Câmara 
Municipal, Sras. e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Membros da Assembleia Municipal, comunicação 
social, caras e caros cidadãos Marcoenses. 
 
Depois de ler com muita atenção a informação escrita, queria deixar o meu elogio a este Executivo 
pelo apoio logístico e financeiro na vertente do desporto e associativismo, desde a última sessão 
ordinária da Assembleia Municipal, realizada em novembro do ano passado. É consensual que a 
prática da atividade física regular tem ganhos a nível de bem-estar físico, mental, e muito se deve 
ao associativismo desportivo, onde os clubes e associações vão dando resposta às necessidades 
da população, levando as pessoas a ocuparem os seus tempos livres, iniciarem uma 
aprendizagem em determinadas modalidades, com reconhecido interesse formativo e educativo, 
disciplinas básicas do processo de formação de um jovem praticante. 
 
De referir também a cooperação ativa por parte da Câmara Municipal com o Desporto Escolar 
Municipal, possibilitando assim as práticas saudáveis e competitivas, onde devemos ter sempre 
presente que o desporto, para além da atividade física e intelectual, promove a amizade, a 
tolerância, o respeito e a disciplina. 
 
Sra. Presidente, este Município participou logística e financeiramente em vários eventos desde a 
última Assembleia, e nesse mesmo período as associações e coletividades tiveram um apoio 
financeiro de trezentos e quarenta e dois mil euros (342.000€). 
 
A destacar também a homenagem, por parte da Câmara Municipal, a sete agentes desportivos 
que se destacaram em competições nacionais, nas várias modalidades. 
 
Sra. Presidente, e para terminar, o associativismo desportivo é um espaço de liberdade e 
criatividade conquistado pela sociedade civil. Perante isto, queria aqui elogiar mais uma vez este 
Executivo por estar a apostar no desenvolvimento desportivo, ao incentivar, motivar e apoiar os 
clubes do concelho, criando condições de acesso e de acompanhamento a todos os praticantes. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, tem a palavra a Sra. Presidente, por favor. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Sr. Presidente da Assembleia, só dar aqui uma nota ou outra sobre as intervenções que foram 
feitas. 
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Ao Sr. Presidente da Junta, Celso Santana, dizer que vamos continuar a trabalhar afincadamente 
para melhorar o nosso parque escolar. Fizemos algumas intervenções significativas na Freguesia 
do Marco, estamos a preparar-nos para fazer outras durante este período de interrupção letiva, e 
também na área ambiental temos feito esse esforço para melhorar a nossa cidade, e temos, aliás, 
em carteira algumas propostas para melhorar ainda outros espaços de utilização pública no centro 
da cidade. 
 
Ao Sr. Presidente de Junta, Ricardo Soares: de facto, os Espaços do Cidadão têm sido muito, 
muito importantes. O Espaço do Cidadão de Bem Viver tem-se salientado muito pelo número de 
atendimentos que faz, o que quer dizer que a população vai ao Espaço do Cidadão e reconhece 
a sua importância, o que também nos agrada muito, saber que é franca esta utilização dos serviços 
dos Espaços do Cidadão, e agora ainda mais, com este protocolo com a AMA, que vai dar a 
possibilidade de fazerem a renovação do cartão de cidadão, com pagamento no próprio Espaço 
do Cidadão. 
 
Ao Sr. Presidente da Junta, Luciano Costa, queria dar nota de que vemos com bons olhos o 
agradecimento que nos fez. Ainda bem que a EDP consigo se porta bem. E dizer que ainda vai ter 
mais obras, o Sr. Vice-presidente diz que ainda lhe faltam algumas obras de proximidade, do 
microaglomerado. Por isso, como vê, as obras de proximidade da sua freguesia, que são 
sobejamente conhecidas as obras de proximidade, não só da sua freguesia, mas de todas as 
outras freguesias, que ultrapassaram em muito os valores que tínhamos previsto – também é 
importante dizê-lo, ultrapassaram em muito os valores que tínhamos previsto, nós estamos a fazer 
muito mais obra do que aquela que inicialmente tínhamos previsto fazer em algumas freguesias. 
E prova disso é que o Sr. Presidente da Junta está satisfeito com o que tem, mas ainda vai ter 
mais. Por isso, este Executivo está a fazer além daquilo que eram as suas expetativas. 
 
Dizer também ao Sr. Presidente da Junta, Nelson Toni, que, de facto, nós resolvemos um problema 
que devia estar resolvido desde 2015. Começou, e muito bem, por nos alertar para um Decreto-
lei de 2015. É verdade que este problema dos subsistemas teria que estar resolvido desde aí, era 
essa a indicação que tínhamos, e era essa uma premissa legal, não podiam haver subsistemas 
em mãos de Juntas de Freguesia, tinham que ser passados para a Câmara Municipal, que por sua 
vez os tem que passar para a concessionária, para garantir aquilo que disse, que a população 
tenha água de qualidade, devidamente controlada. E foi este Executivo que o fez, em fevereiro, 
agora – como disse, e muito bem. Ainda bem que o Sr. Presidente de Junta reconhece esta atitude 
altruísta e responsável deste Executivo, e ainda bem que o Sr. Presidente de Junta também referiu 
os outros dois subsistemas, o de Alpendorada e o de Várzea, Ovelha e Aliviada, porque também 
o fizemos lá. Mas, agradeço-lhe que nos tivesse dado nota disso. 
 
Sr. Presidente da Junta de Soalhães, o espaço multiusos que vamos fazer é um espaço digno, 
que vai dignificar aquele espaço público, é um espaço que a população de Soalhães merece, é 
um espaço que vai ficar muito melhor. Eu queria também relembrar que este pavilhão, ou este 
espaço multiusos, que vamos agora fazer nesta primeira fase a requalificação, é numa quinta que 
é da Câmara Municipal, que foi aqui muitas vezes falada pelo Sr. Presidente da Câmara anterior, 
o Dr. Manuel Moreira, que era a Quinta do Casal. E por isso, também vamos aproveitar para dar 
uma utilidade a esta quinta, espaço da Câmara Municipal. 
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E ao Sr. Deputado Leandro Queirós: de facto, nós temos feito uma aposta no desporto, temos feito 
essa aposta, não só nas alterações aos protocolos – mas, eu acho que até podia passar a palavra 
ao Sr. Vereador do pelouro, porque ele teria certamente alguma nota a dar-lhe sobre o assunto. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Faça favor. 
 
--- Paulo Couto (Vereador) --- 
Muito obrigado. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sra. Secretária, Sr. Secretário, Sra. 
Presidente, colegas vereadores, membros da Assembleia, comunicação social, público. 
 
Agradeço desde já as palavras também aqui proferidas pelo Sr. Deputado Leandro. E também 
queria informar um bocadinho do que tem sido a atividade desportiva no concelho. 
 
No final do ano, alterámos a fórmula de cálculo. Esta fórmula passou a ter um número máximo de 
atletas por equipa a apoiar por escalão, e também um limite máximo por equipas, em função de 
cada modalidade. Aumentámos em quinhentos euros (500€) o valor para manutenção das 
instalações – passou de mil e quinhentos (1.500€) para dois mil euros (2.000€) – fizemos também 
a atribuição de um valor adicional, entre vinte e cinco (25€) e quinhentos euros (500€) para atletas 
de secções de modalidades individuais que participem em competições nacionais ou 
internacionais, e aumentámos também o valor da representatividade das equipas seniores. 
 
Durante este período desde a última Assembleia fizemos alguns contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo, no valor total, até à data, de duzentos e sessenta e sete mil, 
quatrocentos e setenta e dois euros, e vinte cêntimos (267.472,20€). Estamos a falar de cerca de 
mil e quatrocentos atletas abrangidos, mas ainda esperamos chegar, com as candidaturas que 
vão entrar, a cerca de dois mil atletas federados. As modalidades apoiadas: andebol, futebol, 
futsal, hóquei em patins, patinagem artística, atletismo, trail, pesca desportiva, karaté e super 
enduro.  
 
Também durante o ano anterior realizámos algumas obras e manutenções nas nossas instalações 
desportivas, em mais de trezentos mil euros (300.000€) – falamos na requalificação do Pavilhão 
José Jesus de Oliveira, na extinta Freguesia de Várzea do Douro (Freguesia de Alpendorada, 
Várzea e Torrão), requalificação do Pavilhão António Ferreira Soares (em Vila Boa de Quires e 
Maureles), a construção da vedação do campo de jogos de Vila Boa do Bispo, a construção da 
vedação do campo de jogos de Paços de Gaiolo, requalificação das Piscinas de Alpendorada, 
ampliação do piso de resina no court principal do Complexo Municipal de Ténis do Marco, também 
fizemos a manutenção dos relvados naturais do Estádio do Marco e de Alpendorada. 
 
Para além disso, também atribuímos aqui cerca de quarenta e cinco mil euros (45.000€) em apoios 
para obras das associações desportivas – falo na colocação do relvado sintético no polidesportivo 
do Futebol Clube da Légua, no valor de vinte mil euros (20.000€), pinturas e reparações diversas 
– sedes, bancos de suplentes, portão, portas, janelas, balizas, projetores, etc. – no campo de jogos 
de Maureles, requalificação do telhado da sede social e balneários da Associação Recreativa de 
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Tuías. Para além disso, também apoiámos com quinze mil euros (15.000€) para aquisição de três 
viaturas.  
 
Fizemos, como foi dito aqui pelo Sr. Deputado Leandro, também a homenagem aos agentes 
desportivos que se destacaram a nível nacional e internacional – falo da Rosa Madureira, na 
modalidade de atletismo, Gonçalo Cardoso (futebol), Joaquim Santos (canoagem), Hugo 
Gonçalves (trail), João Santana (pesca), Joaquim Ribeiro (karaté), António Pereira (pesca), José 
Ferreira (tiro), Fábio Magalhães (sprint enduro), e Joaquim Pinto (ciclocrosse). 
 
Temos também previstas para este ano duas grandes intervenções: falo-vos da intervenção no 
Pavilhão Bernardino Coutinho, e também na requalificação do Pavilhão de Vila Boa do Bispo. 
 
Para além disso, este ano vai ser um ano repleto de eventos desportivos de grande destaque. Eu 
não os vou mencionar aqui todos, vou mencionar só alguns: iniciámos já este domingo com o 
Campeonato Nacional de Fundo de Canoagem, vamos ter o Mundial de Enduro, de 17 a 19 de 
abril, Dia do Mini Vólei (10 de junho), Torneio Regional de Vólei (11 de junho), Rally “Terras 
d’Aboboreira” (12 e 13 de junho), Grande Prémio de Jet-Ski – Copa Ibérica (4 e 5 de julho), Marco 
City Race em orientação (12 de setembro), e também vamos ter este ano o Europeu de Rally Raid 
(de 7 a 15 de novembro). 
 
Outras atividades que também queria aqui realçar: mantemos o torneio municipal de alunos, 
professores e funcionários, o torneio municipal de boccia sénior, encontros municipais de dança, 
natação, gira vólei, andebol, futsal, e também continuamos com as nossas Férias Desportivas. 
 
Ou seja, este é o caminho que traçámos para fazer uma aposta no desporto, de forma global. Para 
isso, apoiamos ainda mais as associações desportivas nas suas atividades, quer ao nível 
financeiro, quer logístico; melhoramos as condições de prática desportiva ao nível das 
intervenções em instalações desportivas municipais e associativas; organizámos e efetuámos 
parcerias para acolher grandes eventos desportivos, capazes de colocar o Marco de Canaveses 
no mapa desportivo, quer regional, quer nacional, quer internacional; reconhecemos também os 
nossos agentes desportivos, as nossas associações, treinadores, atletas, que têm tido um papel 
relevante no desporto, e em destaque a nível nacional e internacional; e disponibilizamos uma 
oferta desportiva o mais completa possível, de modo a garantir a satisfação de todos os que vivem 
no concelho, e daqueles que nos visitam. 
 
Obrigado.  
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Vereador. Damos por concluído o ponto. 
 
Uma vez que são vinte e três e cinquenta e cinco (23h55), ia propor um intervalo de dez minutos 
para descansar um bocadinho. Muito obrigado. 
 
(Interrupção dos trabalhos) 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Srs. Deputados, vamos retomar os trabalhos. 
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Ponto n.º 3.2, 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. 
 
Sra. Presidente, tem a palavra, por favor. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Em relação a esta primeira revisão, queria dar aqui algumas notas. Dar conta, primeiro, 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 – que ocorre só em 
abril, mas agora podemos incluir o saldo de gerência em fevereiro. Assim se apresenta esta 
proposta de revisão às GOP e Orçamento, que se traduz na inclusão de treze milhões, seiscentos 
e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros (13.648.454€) no Orçamento 
Municipal – que este é o saldo de gerência. 
 
Do lado da receita, como antes referido, destaque para a incorporação dos treze milhões, 
novecentos e setenta mil, e doze euros (13.970.012€) referentes ao saldo de gerência anterior, do 
ano de 2019. Ainda do lado da receita, de referir também a inclusão de cento e noventa e quatro 
mil, oitocentos e vinte e quatro euros (194.824€), correspondentes à participação no IVA, de 
acordo com o estabelecido na Lei. Dizer também que esta participação de sete e meio por cento 
(7,5%) na receita do IVA foi cobrado nos setores de alojamento, restauração, comunicações, 
eletricidade, água e gás. Para 2020, o art.º 8.º da Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, fixa os critérios 
de distribuição do valor apurado. Este valor não foi contemplado anteriormente em sede de 
Orçamento, pois só agora nos foi comunicado, em momento posterior. E de referir também que o 
valor poderá ainda ser alvo de retificação, segundo a informação da DGAL. 
 
Por fim, ainda também do lado da receita, de assinalar a redução de quinhentos e dezasseis mil, 
trezentos e oitenta e dois euros (516.382€) na receita proveniente do FEDER. Esta diminuição, 
também com impacto na despesa de capital, reflete-se no diferimento de parte desta receita para 
2021, e deve-se ao acerto das estimativas conservadoras de execução da obra efetuadas em 
setembro de 2019, em sede de Orçamento, e também se devem à reprogramação de alguns 
investimentos comparticipados por fundos comunitários, de que o maior exemplo é o PARU, 
nomeadamente no caso do Museu Cármen Miranda e Avenida Prof. Dr. Carlos Mota Pinto, que 
em sede de Orçamento não previam execução de obra em 2021. 
 
Do lado da despesa, esta proposta de revisão permite incorporar a despesa diferida e o reforço 
de outras rubricas que irão assegurar o normal funcionamento da autarquia. Estão assim 
contemplados nesta revisão diversos reforços de dotação em rubricas de despesa corrente, tais 
como despesas com pessoal – mais dois vírgula três milhões de euros (2.300.000€); encargos 
com instalações – mais um vírgula sete milhões de euros (1.700.000€); encargos com transportes 
escolares e outros – mais oitocentos e treze mil euros (813.000€); encargos com receção, recolha 
e transporte de resíduos sólidos urbanos – mais um vírgula cinco milhões de euros (1.500.000€); 
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e transferências para as freguesias, relativas aos acordos de execução e contratos 
interadministrativos – um vírgula cinco milhões de euros (1.500.000€). 
 
Por fim, também do lado da despesa corrente, destaque para a criação e dotação das rubricas 
referentes ao incentivo às ligações à rede de água e saneamento, com o valor de um milhão, 
quatrocentos e cinquenta mil euros (1.450.000€). Estas dotações, através do regulamento 
municipal a aprovar, permitirão apoiar em 2020 as famílias e entidades coletivas Marcoenses com 
a integralidade dos custos com as ligações à rede de água e saneamento municipal, no 
cumprimento do compromisso eleitoral assumido por nós em 2017. 
 
Do lado da despesa de capital, esta proposta de revisão permite incorporar a despesa diferida e o 
reforço de outras rubricas de investimento do Município. Estão assim contemplados nesta revisão 
diversos reforços de dotação em rubricas tais como administração geral, ensino, saneamento, 
abastecimento de água, transportes rodoviários, desporto, recreio e lazer. Estes reforços nas 
despesas de capital permitirão executar investimentos novos, já em 2020, e iniciar outros, também 
novos, que se prolongarão até 2021. Dentro todos esses, destaque para a modernização 
administrativa dos serviços municipais – o chamado Marco Digital, que consiste na aquisição de 
equipamento e software informático, mais quatrocentos mil euros (400.000€); apoios às 
instituições sem fins lucrativos para a comparticipação da construção e beneficiação de 
equipamentos sociais, mais duzentos mil euros (200.000€); início da nova sede da Junta de 
Freguesia de Soalhães, mais duzentos mil euros (200.000€). Equipamentos escolares: 
requalificação, por empreitada, da EB1 da Freita (no Marco), da EB1 de Paredes de Viadores e 
Manhuncelos, da EB1 da Feira Nova; por administração direta, da EB1 do Torrão (em 
Alpendorada, Várzea e Torrão), e da EB1 da Searinha (Marco), mais vinte e cinco mil euros 
(25.000€). 
 
Também no PARU, a requalificação da ligação entre a Rua Manuel Carneiro Geraldes e a Rua da 
Santa Casa da Misericórdia, mais duzentos e sessenta e três mil euros (263.000€); requalificação 
da Rua Direita, em Sobretâmega, mais cinquenta mil euros (50.000€); requalificação do pavimento 
do centro urbano da cidade, duzentos e vinte mil euros (220.000€), conforme compromisso 
eleitoral assumido por esta maioria em 2017; conclusão da intervenção no Cemitério Municipal do 
Marco, mais duzentos e sessenta e cinco mil euros (265.000€); início da requalificação urbanística 
na Avenida da Saudade, em Alpendorada, Várzea e Torrão, mais duzentos mil euros (200.000€); 
rede de água e saneamento na Rua Gonçalo de Barros e ruas adjacentes, em Tabuado, trezentos 
e noventa mil euros (390.000€); reestruturação do sistema de água da Légua, em Várzea, Aliviada 
e Folhada, mais trinta e cinco mil euros (35.000€); reestruturação do sistema de água do 
Saramagal (Alpendorada, Várzea e Torrão), mais 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, mais 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, mais trezentos mil 
euros (300.000€); obras de beneficiação do Pavilhão Municipal Bernardino Coutinho, mais 
trezentos e setenta mil euros (370.000€); início da requalificação do Cais de Bitetos, em 
Alpendorada, Várzea e Torrão, mais quinhentos mil euros (500.000€); requalificação do Pavilhão 
Municipal de Vila Boa do Bispo, mais duzentos e sessenta e cinco mil euros (265.000€); início das 
obras da primeira fase do novo Parque Urbano da Cidade, mais duzentos e oitenta e cinco mil 
euros (285.000€); alargamento da curva e construção de passeio junto à Igreja de Penha Longa, 
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cento e sessenta mil euros (160.000€); início da intervenção de requalificação da Ponte de Várzea, 
Aliviada e Folhada, mais cento e noventa e cinco mil euros (195.000€); requalificação do troço da 
Rua de S. Nicolau, mais duzentos e sessenta mil euros (260.000€); intervenções em arruamentos 
e obras complementares ao longo do concelho, mais duzentos mil euros (200.000€). Isto é o 
reforço, como estou a dizer, com o saldo de gerência, naquilo que são as despesas de capital, e 
dei aqui alguns exemplos. 
 
Assim, com a presente revisão, o Orçamento global previsto atinge o valor de quarenta e dois 
milhões, sessenta e seis mil, e quatrocentos euros (42.066.400€). Em termos da regra do equilíbrio 
orçamental, conforme exigido no art.º 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, verifica-se um 
desvio negativo superior a cinco por cento (5%) das receitas correntes totais, desvio esse que será 
obrigatoriamente compensado no exercício económico de 2020, através da execução orçamental. 
Assim, a regra de equilíbrio orçamental encontra-se garantida na presente revisão. 
 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quem pretende inscrever-se para falar sobre este ponto? Quem 
está inscrito é o Sr. Deputado Fernando Barbosa. 
 
Sr. Deputado, tem a palavra, por favor. 
 
--- Fernando Barbosa (Presidente J.F. Tabuado, PS) --- 
Na pessoa do Sr. Presidente da Mesa e da Sra. Presidente da Câmara, cumprimentava toda esta 
Assembleia, e a todos, boa noite. 
 
Nesta minha intervenção, eu não vou fazer uma análise técnica do documento, acho que há aqui 
pessoas com mais competência para o fazer do que eu, mas vou focar-me numa rubrica, que é a 
rubrica que a Sra. Presidente já falou. O Sr. Vice-presidente, na última Assembleia, eu fiz uma 
intervenção neste sentido, e ele disse que era um sonho. E hoje, acho que é o primeiro passo para 
a realização desse sonho. Efetivamente, há cinco anos que, nesta Assembleia, eu venho 
reclamando aquela obra, que é a extensão da rede de saneamento à Rua Gonçalo de Barros, e 
criar condições de melhor qualidade de vida para a gente que vive naquela rua. Hoje vou, 
efetivamente, com um sorriso largo, vejo aqui a concretização, não de um sonho, mas acima de 
tudo de um compromisso que temos, que a Sra. Presidente assumiu em Tabuado com a gente da 
Rua Gonçalo de Barros. Portanto, eu agradeço do fundo do coração. É com decisões destas que 
nós ganhamos amor à causa, amor à política. E hoje, sinceramente, Sra. Presidente, eu vou daqui 
satisfeito. Agradeço o esforço. E dizer também que provavelmente será a obra de maior 
investimento que a Câmara Municipal de Marco de Canaveses fez em Tabuado nos últimos vinte 
anos – trezentos e noventa mil euros (390.000€) é muito dinheiro para a nossa freguesia. Nós 
estamos cientes do esforço que a Câmara vai fazer, e certamente os Tabuadenses também 
saberão agradecer, em momento oportuno, este esforço que a Câmara está a fazer. 
 
Dito isto, também gostava de deixar aqui uma palavra ao voto de louvor que foi feito ao 
neurocientista Fábio Teixeira, uma pessoa da minha terra, a quem eu muito estimo. E dizer 
também que a Junta de Freguesia já o fez no seu tempo, e aprovámos em dezembro um voto de 
louvor na nossa Assembleia de Freguesia. Portanto, deixo aqui um abraço também ao Fábio 
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Teixeira; de facto, ele é uma pessoa que se destaca no nosso concelho, e vi com bons olhos este 
reconhecimento. 
 
Já agora, também dizer, aproveitar, e juntando-me ali à colega Presidente de Junta de Várzea, 
Aliviada e Folhada, a Dra. Maria José, eu também já tenho há mais de um ano um pedido de mão 
de obra para elaborar algumas bases para contentores de lixo e para ecopontos. Portanto, não é 
só em Várzea, a mão de obra também é precisa em Tabuado. Vamos fazer um esforço para dar 
resposta aos Presidentes de Junta. 
 
Termino. Boa noite, e obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Pinto, tem a palavra, então, por favor. 
 
--- Nuno Pinto (PS) --- 
Ora, Sr. Presidente da Assembleia, Sra. Secretária, Sr. Secretário, Sra. Presidente da Câmara, 
Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, caros membros desta Assembleia, público, comunicação 
social, Marcoenses: 
 
Um ponto de ordem, não é para fazer comentários, eu tenho aqui recursos que vou ler, aviso já 
que vou falar da situação da Águas do Marco, mas esclareço já, está completamente integrado 
neste ponto – é o único ponto na ordem de trabalhos, e não fora da ordem de trabalhos, no período 
geral, onde é claro que se pode falar desse assunto, mas na ordem de trabalhos, é o único ponto 
onde acho que tem cabimento intervir, porque eu conheço bem os documentos, pelas intervenções 
que eu já ouvi aqui hoje de alguns Srs. Presidentes de Junta, não conhecem os documentos, 
porque se os conhecessem, não tinham feito determinadas perguntas, porque há determinadas 
obras que foram aqui faladas, e depois esclarecidas, que estão lá vertidas, com a respetiva 
cabimentação. 
 
Eu vou falar sobre o caso da Águas do Marco, estou a adiantar já, porque acho que de tudo o que 
está aqui – além de tudo o que a Sra. Presidente já falou, e eu não vou referir, que são obras muito 
importantes, e que todos aqui devem reconhecer – é uma das coisas mais importantes: é que este 
Orçamento, com a verba que lá foi incluída para este ano, de quase um milhão e meio de euros 
(1.500.000€), é que permite dar cumprimento, não apenas a um simples compromisso político, 
mas a uma coisa que é muito mais do que isso, e que a todos nos devia deixar contentes, que é 
cumprir uma promessa, um anseio, uma coisa que as pessoas estão à espera há muito tempo, 
independentemente da cor partidária. Ao fim, seja eleitor do PSD, do PCP, do CDS, do PS, vão 
todos beneficiar disto, e isto é que eu acho que dá uma universalidade muito grande à medida. É 
a minha maneira de ver. 
 
Passaria, então, à minha intervenção, e tentarei ser rápido. 
 
Na sessão da Assembleia passada, do mês de novembro, em que tivemos oportunidade de discutir 
e aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, aqui referi que guardaria a minha 
análise sobre o Orçamento para 2020 para este momento, pois é neste momento em que melhor 
se concretiza a visão das linhas orientadoras do Executivo Municipal para a atividade do Município 
em 2020 e para a sua concretização financeira. Este é o Orçamento, agora reforçado nesta 



 

Assembleia Municipal, 28 de fevereiro de 2020 
 

- 51 - 

revisão, que permite ao Executivo Municipal continuar a aposta iniciada em finais de 2017, de forte 
investimento na educação, no ordenamento do território e requalificações urbanas, nas vias de 
comunicação e obras complementares, através das muito faladas obras de proximidade que 
chegam a todo o concelho, nos equipamentos culturais e desportivos do Município, quer 
construindo uns e reabilitando outros, no apoio ao associativismo cultural, recreativo e desportivo, 
que são o pulmão vivo de um movimento cívico local, da aposta na manutenção e construção de 
novos espaços verdes e de lazer, cada vez mais importantes como escape à vida agitada que 
cada um de nós tem, na água e no saneamento, mesmo que ainda sujeitos à limitação de não 
poder recorrer a fundos comunitários para esses investimentos. Mas, por fim, e acima de tudo, 
este é o Orçamento que permite manter a proximidade com os Marcoenses, às suas necessidades 
e problemas. 
 
Com certeza que este Orçamento não será perfeito e não chega a todas as manifestadas 
necessidades imediatas e/ou futuras dos Marcoenses, e claro, a todos os anseios de todos os Srs. 
Presidentes de Junta. Mas, é minha opinião que este é o documento que nos torna mais próximos 
de cumprir o manifesto eleitoral com que a então candidata Cristina Vieira e o PS do Marco se 
apresentaram perante os eleitores em 2017. 
 
Meus caros, cumprir com a palavra empenhada é algo que não pode ser menorizado. Cumprir 
com a palavra dada é um ato que só é descartável para quem não a tenciona cumprir. 
 
Como muitos reconhecerão, rara foi a minha intervenção nesta Assembleia em que não tenha 
manifestado a minha certeza de que, mais cedo que tarde, o Executivo Municipal iria apresentar 
o caminho que nos levaria à completa isenção do pagamento de taxas de ligação e ramal à rede 
de água e saneamento, cumprindo o compromisso eleitoral assumido, e que irá ter como epílogo 
– estou certo – uma solução que permitirá acabar com esta situação criada pelos Executivos do 
PSD, de litígio com a concessionária. 
 
É este Orçamento, que através desta revisão, cria as condições financeiras para a implementação 
de um incentivo à ligação às redes de água e saneamento. A dotação para o efeito está lá, e sobre 
ela e tudo o que ela representa, quero e tenho o direito de opinar. Alguns duvidaram que isto fosse 
possível, mas muitos mais acreditaram que a palavra não seria desonrada. Aos que duvidaram e 
continuam a duvidar, digo que estão no seu direito; todos temos direito à opinião, mesmo quando 
ela está profundamente errada. Chama-se liberdade de expressão. Coisa diferente é, duvidando, 
tentar inquinar, diria mais, e assumo, minar toda a solução que se apresente, na verdade, sabendo 
que nunca se irá conseguir a solução boa, que agrade a todos, a todo o momento – não que ela 
não seja boa, mas apenas numa atitude de quase semifrustração por não ter sido apresentada por 
nós. 
 
Ao PSD, quase todos os meios são legítimos para combater qualquer solução que o Executivo do 
PS apresente para resolver o dito problema das isenções e do conflito com a concessionária, 
conflito, repito, criado pelas maiorias anteriores do PSD. Uma vez são os advogados, que não 
querem deixar contratar, sendo verdadeiramente atropelados por uma decisão judicial que colocou 
a nu tudo quanto era argumentado; hoje, é a constante tentativa de colocar os Marcoenses uns 
contra os outros, mesmo sabendo – estou certo – que a medida de incentivo às ligações só poderá 
ter aplicação futura. Amanhã, estou certo, será outra coisa qualquer. Para o PSD, parece que vai 
existir sempre qualquer coisa, pois o interesse e a estratégia política parecem ser mais importantes 
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do que o impacto de tais atitudes na vida dos Marcoenses. Durante este período, o que fizeram 
para resolver o problema da concessão de águas e saneamento? Eu respondo: mudaram 
unilateralmente o contrato de concessão para baixar os tarifários em vésperas de eleição, 
onerando em contrapartida o Município com todos os investimentos necessários, anteriormente 
responsabilidade da concessionária, e colocando o Município às portas de uma condenação 
judicial que, a ser concretizada, em última instância, obrigaria o Município a uma indemnização 
que, com os juros vencidos, estará bem acima dos vinte milhões de euros (20.000.000€), e 
colocará as finanças do Município numa situação extremamente preocupante, evitando usar a 
palavra calamitosa.  
 
Tenho hoje forte convicção – e para terminar – que por coerência é sempre a mesma convicção, 
a de ontem, e espero que continue a manter a mesma amanhã, que mais cedo que tarde, os 
Marcoenses darão a resposta a esta conduta do PSD, uma resposta adequada à forma taticista e 
calculista de agir do maior Partido da Oposição, e que teve a responsabilidade de ter gerido este 
Município durante doze anos. 
 
Obrigado.  
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diga-me qual é a interpelação. Tem dois minutos, então. 
 
--- Luís Vales (PPD/PSD) --- 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 
Sr. Presidente, aquilo a que acabámos de assistir aqui, relativamente à condução dos trabalhos, 
foi aquilo que o Sr. Presidente acabou, há pouco, de acusar um munícipe de fazer, um grande 
comício político aqui, quando estamos a falar neste ponto, que não tinha nada a ver com aquilo 
que aqui o Sr. Deputado do Partido Socialista veio cá fazer. Portanto, a interpelação é que não 
haja uma dualidade de critérios para pessoas de quadrantes políticos diferentes. 
 
Dizer também ao Sr. Presidente que o Grupo Parlamentar do PSD não irá fazer mais qualquer tipo 
de intervenção nesta Assembleia, dada esta dualidade a que se tem vindo a assistir nesta 
Assembleia, e que lamentamos, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Permite que responda? A Mesa entende que as observações que foram feitas relativamente à 
proposta, no que diz respeito à isenção, têm a ver com as Grandes Opções que foram 
apresentadas. Se está bem ou mal, isso é outra questão, os senhores têm todo o direito de discutir. 
Agora, a Mesa entendeu, e por entender é que deixou o deputado Nuno Pinto concluir a 
intervenção dele, e mantém. 
 
Faça favor, para interpelar a Mesa. São dois minutos. 
 
--- Nuno Pinto (PS) --- 
Sem criar conflitos, que não vale a pena. Eu até nem era para vir agora, depois da explicação que 
deu, mas como eu já vi isto várias vezes, e depois as coisas não ficam aqui ditas, o que eu vinha 
fazer era interpelar a Mesa e pedir, na opinião da Mesa – porque quer se goste, quer não se goste, 
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e não vamos muito atrás, sobre o conduzir os trabalhos, sabe perfeitamente que ainda na última 
Assembleia fui crítico, porque um deputado meu – na altura, estava a desempenhar a função de 
líder da Bancada, e foi-lhe cortada a palavra, o deputado era do PS, foi-lhe cortada a palavra, e 
não lhe foi deixado intervir, porque estava completamente fora do assunto. Não gostei, claro, 
acontece, mas há quem mande, e nós temos que aguentar. 
 
A pergunta e interpelação à Mesa é esta: eu queria que ficasse registado – mas, realmente, o Sr. 
Presidente já deu a resposta – se o que eu falei, se não tem cabimento dentro daquele ponto. Se 
num ponto em que está quase um milhão e meio de euros (1.500.000€) destinado a isentar as 
pessoas de água e saneamento, se eu, como deputado intermunicipal – e repito, eu não estou 
aqui como público, e nem quero usar a prerrogativa de ser público – eu não tenho que fazer 
perguntas ao Executivo, eu posso intervir sobre o ponto. Nas minhas apreciações sobre o ponto, 
na forma regimental, se eu não me posso referir ao que está contido no ponto, uma medida fulcral, 
se calhar das medidas mais importantes dos últimos vinte anos no concelho, era só para o Sr. 
Presidente confirmar. Já confirmou que tinha cabimento. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Obrigada, Sr. Presidente. 
 
Dar nota apenas ao Sr. Presidente da Junta de Tabuado, José Fernando Barbosa, que, de facto, 
aqui veio agradecer a obra na Gonçalo de Barros. Nós gostávamos muito de poder contribuir para 
os sonhos dos demais Presidentes de Junta, porque partimos sempre do pressuposto de que os 
Srs. Presidentes de Junta querem o melhor para as suas freguesias, e nós estamos cá para ajudar 
a concretizar os sonhos e os anseios da população do Marco de Canaveses. 
 
E dizer também que, de facto, aqui já foi falado nas bases de contentores, aqui já foi dito também 
que a Câmara Municipal não tem os recursos – neste caso, mão de obra adequada àquilo que são 
as necessidades ao longo do concelho, estamos neste momento a fazer recrutamento. E eu 
também já assumi que mesmo este recrutamento, quando foi pedido aos Srs. Chefes de Divisão, 
foi para nos dizerem o que é que era urgente. E temos consciência de que mesmo depois de 
contratadas as pessoas, nomeadamente trolhas, vamos continuar a ter ainda carências, porque 
vão saindo outros nossos colaboradores, na reforma, e vão cada vez surgindo mais necessidades 
ao longo do concelho. Por isso, é uma preocupação nossa, por isso é que também estamos, muitas 
vezes, a fazer empreitadas, para tentar resolver problemas ao longo das freguesias, e também 
corresponder às vossas expetativas. 
 
Ao Sr. Deputado Nuno Pinto, sobre as águas, dizer que aquilo que o Sr. Deputado Nuno Pinto 
aqui disse, foi uma intervenção que veio de encontro àquilo que é a posição do Partido Socialista, 
ele está cá como deputado do Partido Socialista, e o mais natural é que tenha feito neste ponto – 
e que ele disse, e muito bem, e que eu acho que as pessoas ainda não perceberam, é o ponto 
mais importante da ordem de trabalhos, porque foi nesta revisão orçamental que nós 
contemplámos aqui as duas rubricas, para pessoas singulares e para empresas, no valor de um 
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milhão, quatrocentos e cinquenta mil euros (1.450.000€), para podermos levar a cabo aquilo que 
é o nosso compromisso eleitoral, que são as isenções, que é isso que os Marcoenses querem, e 
que já foi aqui dito que é aquilo que nós queremos. E por isso é que o colocámos aqui nesta 
revisão orçamental. É uma decisão política, tal qual outras no passado foram tomadas por outros 
Executivos que cá estiveram. 
 
E por isso, também dizer ao Sr. Deputado Nuno Pinto que posso responder agora, na sua 
intervenção, a uma questão que me foi feita há bocado, feita por um deputado, quando perguntou 
onde é que vamos cortar. E eu queria dizer, Sr. Deputado, que nós não vamos cortar, e 
respondemos com obra. Por isso é que fiz questão de enumerar aqui, nas despesas de capital, 
com este reforço do nosso saldo de gerência, de quase treze milhões (13.000.000€), que vamos 
continuar a investir ao longo do concelho – vamos continuar a investir na rede de água e 
saneamento, como é o caso de Tabuado, como o problema da reestruturação do sistema de água 
da Légua (Várzea, Aliviada e Folhada), o sistema de água do Saramagal, em Alpendorada, Várzea 
e Torrão, e o sistema de construção de nova rede de águas residuais em Santo Isidoro e Livração. 
Vamos continuar a investir, mesmo assim, em água e saneamento, e vamos continuar a fazer 
obra. Há obra de grande envergadura: temos aqui o Pavilhão Bernardino Coutinho, em que vamos 
gastar trezentos e setenta mil euros (370.000€). É um equipamento de utilização coletiva que 
precisa de obras de beneficiação há muito tempo. Vamos fazê-las agora. Temos aqui a 
requalificação do Cais de Bitetos, que é meio milhão de euros (500.000€) – meio milhão de euros 
(500.000€), em Alpendorada, Várzea e Torrão. E estávamos aqui a falar, por exemplo, do novo 
Parque Urbano da cidade, que são mais duzentos e oitenta e cinco mil euros (285.000€); o 
alargamento, tão ambicionado pela população de Penha Longa, junto à Igreja, mais cento e 
sessenta mil euros (160.000€); a Ponte de Várzea, aqui tão solicitada pela Sra. Presidente de 
Junta, temos aqui no Orçamento mais cento e noventa e cinco mil euros (195.000€) para começar 
a obra; a requalificação da Rua de S. Nicolau, duzentos e sessenta mil euros (260.000€). Querem 
que eu vos diga mais? Temos aqui tantas. 
 
Para dizer que este Executivo está a fazer uma gestão rigorosa do Orçamento, porque 
conseguimos isentar os Marcoenses, ter dinheiro para as isenções, e continuar a fazer obra ao 
longo do concelho. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sra. Presidente. 
 
Ora, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Passamos de seguida ao Ponto n.º 3.3, Para conhecimento: Informação sobre os compromissos 
plurianuais face à autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso – LCPA. 
 
Sra. Presidente, quer dizer alguma coisa sobre este ponto? 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
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Apenas dizer que em cumprimento do Ponto n.º 5 da autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais aprovada, por motivos de simplificação e celeridade processuais, em 
sessão ordinária de 22 de novembro de 2019 da Assembleia Municipal, é desta forma dado 
conhecimento dos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo dessa autorização prévia 
genérica, e eles estão aí em anexo. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sra. Presidente. 
 
Quem pretende inscrever-se para falar sobre este ponto? Não há inscrições. 
 
Ponto n.º 3.4, 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”. 
 
Sra. Presidente, tem a palavra, por favor. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Sr. Presidente, em relação a estes pontos, Pontos n.º 3.4 e 3.5, até porque eles estão interligados, 
eu ia pedir ao Sr. Presidente da Assembleia se o Sr. Vereador do pelouro podia dar esta 
explicação, e até se podia dar a explicação em conjunto, do Ponto n.º 3.4 e 3.5, porque é 
exatamente o mesmo assunto, ficavam já os dois pontos esclarecidos. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Não há inconveniente sobre isso. Faça favor. 
 
--- Paulo Couto (Vereador) --- 
Obrigado, Sr. Presidente. 
 
A autorização prévia da assunção de compromisso plurianual prende-se 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, e não se encontrando 
contemplada nos documentos previsionais do Município, previamente aprovados. Tal competência 
para assunção desse compromisso está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, por 
isso se submete a respetiva autorização. Isto é o Ponto n.º 3.4. 
 
Relativamente ao Ponto n.º 3.5, que tem influência, o Município de Marco de Canaveses delegou 
na CIM do Tâmega e Sousa, por contrato interadministrativo de delegação de competências, no 
dia 16 de maio de 2017, os seus poderes de autoridade de transportes, cabendo àquela CIM a 
exploração do serviço público de transporte de passageiros em toda a área do Município. O 
período transitório para lançar o necessário procedimento pré-contratual para a exploração das 
linhas existentes terminou no dia 3 de dezembro de 2019. Por esta via, os títulos de concessão 
para a exploração do serviço público de transporte de passageiros existentes, por modo rodoviário, 
caducaram automaticamente. Ora, tendo em conta os prazos e imprevistos subjacentes ao 
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lançamento dos concurso e adjudicação dos serviços compreendidos nos referidos 
procedimentos, prazos relacionados com o desenvolvimento normal de um procedimento de 
contratação pública, que incluem a emissão de pareceres prévios vinculativos por parte das 
entidades públicas competentes, como é o caso da Entidade Reguladora do Setor dos Transportes 
Públicos, Autoridade de Mobilidade e Transportes (AMT), submissão e emissão do visto prévio do 
Tribunal de Contas, e ainda considerando potenciais vicissitudes deste procedimento de 
contratação, não é possível assegurar a conclusão, incluindo a adjudicação, de todos os 
procedimentos em curso antes da data da caducidade das autorizações provisórias que vigoram 
no período de transição, isto é, antes de 3 de dezembro de 2019, razão pela qual, através do 
Decreto-lei n.º 169/2019, de 29 de novembro, foi concedida a possibilidade de manutenção de tais 
títulos, desde que cumprindo os respetivos previstos naquele diploma. 
 
Neste enquadramento, e decorrente do estudo resultante do projeto de reestruturação da rede 
pública de transporte de passageiros da CIM do Tâmega e Sousa, de forma a iniciar o 
procedimento pré-contratual, ficou por fim definido que o custo financeiro da execução do contrato 
do serviço público relativamente ao Lote A (Sul – Nascente) é de oitocentos e noventa e dois mil, 
seiscentos e vinte e seis euros (892.626€), onde o Município se integra, traduzindo num montante 
máximo de compensação por obrigação de serviço público. Aqui, a CIM do Tâmega e Sousa está 
disposta a pagar pela execução do serviço, no período de cinco anos, o valor base do contrato do 
Lote A (Sul – Nascente). 
 
Cabe agora ao Município de Marco de Canaveses estabelecer com os demais Municípios que 
integram o Lote A, e com a CIM do Tâmega e Sousa, a metodologia para a definição conjunta dos 
poderes de concedente, a exercer pela CIM do Tâmega e Sousa, 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 por fim, repartição dos encargos associados. 
 
Assim, considerando que o Município de Marco de Canaveses foi o único Município a integrar 
novas linhas, aquelas já operadas no seio do seu âmbito territorial – ou seja, o UrbMarco – e para 
além da proposta de criação das seguintes linhas do novo serviço: 
 
Circuito 1: 7h15 – Partida da Câmara Municipal, segue para a Praça da Cidade, Estação do Marco, 
Ramalhães, centro de Soalhães via Estrada Nacional 321, e Serradelas. 
 
Circuito 2: 7h45; paragens principais: Serradelas, Vimieiros, Venda da Giesta, USF de Tabuado, 
Freita, rotunda de Ramalhães, Estação do Marco, EB 2/3 e Secundária do Marco, com chegada 
antes das oito e trinta (08h30) para os alunos entrarem na escola dentro do horário previsto. 
 
Circuito 3: 12h15; paragens principais: partida da paragem junto à Câmara Municipal, segue para 
a Praça da Cidade, Estação do Marco, Ramalhães, centro de Soalhães e Serradelas. 
 
Circuito 4: 12h45; paragens principais: Serradelas, Vimieiros, Venda da Giesta, USF de Tabuado, 
Freita, rotunda de Ramalhães, Estação do Marco, EB 2/3 e Secundária do Marco, com chegada 
antes das treze e trinta (13h30), para a entrada dos alunos. 
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Circuito 5: 13h30; paragens principais: EB 2/3 do Marco, Secundária do Marco, Câmara Municipal, 
Estação do Marco, rotunda de Ramalhães, Freita, USF de Tabuado, Venda da Giesta, Vimieiros 
e Serradelas. 
 
Circuito 6: paragens principais: Serradelas, centro de Soalhães, Ramalhães, USF de Tabuado, 
rotunda de Ramalhães, Estação do Marco, Arrifana, Sousa e Câmara. 
 
Circuito 7: 18h30; paragens principais: EB 2/3 do Marco, Escola Secundária, Câmara Municipal, 
Estação do Marco, rotunda de Ramalhães, Freita, USF de Tabuado, Venda da Giesta, Vimieiros 
e Serradelas. 
 
Circuito 8: 19h15; paragens principais: Serradelas, centro de Soalhães, Ramalhães, Estação do 
Marco, Arrifana, Sousa e Câmara. 
 
Para além destes circuitos, também temos aqui dois circuitos que vão fazer aqui o intervalo, tanto 
no período da manhã, como no período da tarde, que é: partida da Câmara Municipal, via 
Sobretâmega, Parque Fluvial, Caldas de Canaveses, Igreja de Santo Isidoro, EB1 de Santo 
Isidoro, Largo da Livração, Estação da Livração, sede da Junta de Freguesia de Constance, Venda 
Nova, EB1 de Sobretâmega, Pinguela, Alto de Macade, EB1 de Sobretâmega, Parque Fluvial, 
Pisão Novo, oficinas da Câmara, EB 2/3, Escola Secundária, e chegada à paragem junto à Câmara 
Municipal. 
 
Assim, o valor máximo de compensação por obrigação do serviço público a pagar pelo Município 
de Marco de Canaveses, e consequentemente pela CIM (que é o operador), é no valor de cento e 
quarenta e oito mil, setecentos e setenta e um euros (148.771€) por ano, sendo que importa 
ressalvar que este valor estimado é, por consequência, o valor base que instrui o procedimento, 
sendo que o valor do contrato, após adjudicação, poderá ser menor em resultado das propostas 
que venham a ser apresentadas pelos operadores económicos para as linhas novas. 
Eventualmente pode este serviço, quer o UrbMarco, quer das novas linhas já elencadas, não ter 
qualquer tipo de custo para o Município, desde o momento em que estas linhas se tornem 
rentáveis, através do controlo de bilhética que será instalado. Só a implementação desta operação 
o irá ditar. 
 
Permitam-me também, agora, já que estamos a falar de transportes, só aqui uma breve informação 
sobre o Programa PART. Aproveito a oportunidade, e por estar relacionado com a temática dos 
transportes, para uma pequena referência aos resultados obtidos, com incidência no nosso 
concelho, com a implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (mais conhecido por 
PART) ao nível do serviço público de transporte de passageiros, quer em modo rodoviário, quer 
em modo ferroviário.  
 
Ao nível do transporte rodoviário, a implementação do Programa PART teve início em maio de 
2019. Desde essa data, e até final do ano transato – que são os últimos dados disponíveis – foram 
emitidos quatro mil, novecentos e setenta e dois títulos, com origem no Marco de Canaveses, ou 
tendo como destino o Marco de Canaveses. No caso de viagens inter-regionais, esse número total 
representa uma média mensal de seiscentos e vinte títulos emitidos por mês, número que tem 
vindo a subir com o decorrer da implementação do programa. 
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Por fim, ao nível do transporte ferroviário, a implementação do Programa PART apenas teve início 
em julho de 2019. Desde essa data e até ao final do ano transato, foram emitidos três mil, 
quinhentos e catorze títulos, estimados, com origem em Marco de Canaveses.  
 
Este número total de títulos emitidos, quer a nível de transporte de passageiros rodoviário, quer 
ferroviário, demonstra a forte adesão dos Marcoenses ao Programa PART, em boa hora 
implementado pelo Governo do Partido Socialista, liderado pelo Dr. António Costa, originando 
assim a poupança de largas centenas de euros por ano a todos os utilizadores Marcoenses. 
 
Obrigado.  
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sobre o Ponto n.º 3.4, alguém se quer inscrever? José Barbosa. Quem mais se pretende inscrever 
sobre este Ponto n.º 3.4? Não há mais inscrições. 
 
Sr. Deputado, tem a palavra, por favor. 
 
--- José Fernando Barbosa (Presidente J.F. Tabuado, PS) --- 
Ora, então, dispensando os cumprimentos, eu só tinha duas questões a pôr ao Sr. Vereador. A 
primeira, se já tem uma data prevista para o início do serviço destas novas linhas que se propõe 
a criar.  
 
E depois, efetivamente, Sra. Presidente, mais uma vez obrigado. Este foi um compromisso que 
teve com Tabuado; certamente, mais uma vez, o povo de Tabuado saberá agradecer. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Sra. Presidente. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Já agora, dar nota ao Sr. Presidente de Junta, sobre as questões que colocou. 
 
Primeiro, dizer-lhe que a Comunidade Intermunicipal está agora a fazer o concurso; logo que o 
concurso decorra, dentro daquilo que são os trâmites legais – é um concurso com valores bastante 
avultados, porque nós estamos a falar de um concurso para os dez Municípios, acho que todos 
perceberam isto. E por isso, quando o concurso estiver terminado, logo que seja adjudicado, estes 
novos circuitos – que também queria aproveitar para dizer que foram, de facto, alguns 
compromissos que assumimos, outros que resultaram de conversas que tivemos com os Srs. 
Presidentes de Junta. Em relação a Tabuado, nós percebemos que havia aqui uma lacuna muito 
importante, que são os utentes da Unidade de Saúde Familiar, nomeadamente aqueles que vivem 
em Soalhães, na parte da Venda da Giesta, que não têm até hoje qualquer transporte público, 
porque lá não passa nenhum autocarro – não passa mesmo, nunca passou. E por isso, quer da 
Venda da Giesta, quer do próprio Ramalhães – porque, como sabem, é uma área com várias 
pessoas a residir, e que também têm, alguns deles, médico na Unidade de Saúde Familiar de 
Tabuado, decidiu-se incluir esse pequeno circuito, vão à rotunda de Ramalhães. 
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E depois, também aqui temos um ganho de causa, que o Sr. Vereador aqui falou, quando fala nos 
alunos. De facto, a Câmara Municipal está hoje a pagar à Transdev, porque temos essa obrigação 
de transportar alunos para a escola. O que esta linha do UrbMarco vai fazer é poder trazer esses 
alunos, e vamos ter aqui um ganho, porque aquilo que estávamos a gastar com o transporte 
específico da Transdev para darmos resposta a essa competência vai ser também um ganho de 
causa e de eficiência nesta matéria. 
 
E por isso, dizer que não é só o percurso de Tabuado, temos aqui outros – Sobretâmega, a questão 
do parque, lá em baixo, era uma das questões que também tivemos sempre em conta, Santo 
Isidoro e Livração, todo aquele percurso, em que o autocarro do UrbMarco agora vai passar a ter 
esse trajeto por lá, conforme aqui foi dito pelo Sr. Vereador. Acho que é um grande passo naquilo 
que são os transportes, na mobilidade dos nossos Marcoenses, dentro daquele perímetro, que é 
um perímetro que nós conseguimos assumir. Quem nos dera a nós ter o UrbMarco por todo o 
concelho, sabem que isso não é possível. Estamos a tentar dar resposta pontual a mais algumas 
necessidades que nos foram identificadas, e que também a empresa pode, dentro deste concurso, 
dar resposta – porque, como sabem, o UrbMarco tem os circuitos de hora a hora, e nós também 
não podemos mudar muito, até porque isso tem sido uma das causas que fideliza os clientes do 
UrbMarco, é saberem que àquele horário têm o autocarro a passar. 
 
E por isso, as alterações que nos foram possíveis foram aquelas que foram discutidas com o Sr. 
Vereador, com a Comunidade Intermunicipal, com o UrbMarco, e por isso, desse resultado dessas 
conversações surgem estes novos percursos, que vão certamente agradar, não só à população 
de Tabuado, mas de outras freguesias. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Obrigado, Sra. Presidente. 
 
Quem vota contra o Ponto n.º 3.4? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Relativamente ao Ponto n.º 3.5, a Sra. Presidente pretende fazer mais algum esclarecimento? 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Aproveito para dizer que fico muito satisfeita com os dados que o Sr. Vereador aqui apresentou 
sobre o Programa PART, que hoje dá a possibilidade aos Marcoenses de viajarem todos os dias 
para o Porto de comboio, através da ferrovia, com um passe de quarenta euros (40€). E nós já 
tínhamos notado essa grande participação dos Marcoenses nos transportes coletivos, porque 
também já tínhamos reparado que o parque que temos na estação não chega hoje para o número 
de carros que diria que invadiram as ruas todas à volta da estação, para poderem estacionar. E 
mesmo assim, arranjámos agora uma situação provisória – também dizer que aquela situação que 
está hoje definida na estação é uma situação provisória, para os carros que ali estão, de pessoas 
que utilizam hoje o comboio e não utilizavam no passado.  
 
Por isso, também aqui fazer esta nota de que vimos com muita satisfação que os Marcoenses 
aderiram ao Programa PART, e que hoje muitos deles viajam para o Porto e para a Área 
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Metropolitana, apenas por quarenta euros (40€), uma medida do Governo, que o Sr. Vereador já 
teve oportunidade de agradecer. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sra. Presidente. 
 
Alguém pretende inscrever-se sobre este ponto? Sr. Deputado, tem a palavra, por favor. 
 
--- Bruno Caetano (PS) --- 
Boa noite, novamente. 
 
Relativamente a este ponto, eu acho que é de saudar a modificação na mobilidade e a coesão 
territorial que este projeto ambiciona, com as novas linhas que aqui vão ser criadas, e acho que 
isso pode ter um impacto muito grande na mobilidade interna, dentro do Marco, e acho que se nós 
queremos atingir o objetivo da situação de carbono zero, eu acho que é o passo que nós temos 
que atingir, e eu acho que isso vai ser uma medida que vai ter bastante impacto, quer na 
mobilidade do Marco… Eu acho que aqui a apresentação incidiu sobre as pessoas que saem do 
Marco, mas eu hoje começo a verificar um bocadinho o sentido contrário, que as pessoas 
começam a vir para o Marco. E esta facilidade na mobilidade que este programa pode criar aqui, 
eu espero que os objetivos que nós estamos a ter sejam mesmo cumpridos, porque eu acho que 
é uma grande alteração na nossa mobilidade. 
 
E naquilo que aqui foi dito, com a criação destas linhas, principalmente no UrbMarco, que era uma 
situação bastante ambiciosa já há relativamente algum tempo – eu lembro-me da questão da 
Freita, que era muito falada aqui no Marco, que aquelas pessoas nem sequer tinham nenhum 
autocarro a passar lá, e eu acho que suprimir estas dificuldades a estas pessoas, acho que é de 
louvar. Esperamos que seja colocado em marcha este plano o quanto antes. E acho que esta 
interação multi-concelhia da CIM, de fazer esta negociação e criar estas novas possibilidades de 
mobilidade para o Concelho do Marco, acho que são de extrema importância, e acho que o 
caminho será por aí. E a questão do custo dos transportes, que neste último ano sofreu bastantes 
alterações no paradigma desta mobilidade, que crie o verdadeiro choque geracional, e que aquela 
questão dos carros que nós presenciamos agora, cada vez mais, dentro das cidades, que venha 
a ser alterado, relativamente a esta mobilidade dentro da nossa cidade, através do transporte 
público. 
 
Basicamente, era isso que eu queria dizer.   
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado.  
 
Ora, quem vota contra o Ponto n.º 3.5 da ordem de trabalhos? Quem se abstém? Aprovado por 
unanimidade. 
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Passamos de seguida ao Ponto n.º 3.6, 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. 
 
Sra. Presidente, tem a palavra, por favor. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Considerando que nos termos do art.º 14.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, que foi aditada 
pelo Decreto-lei n.º 44/2019, de 1 de abril, em cada Município deverá haver um Coordenador 
Municipal de Proteção Civil, cuja área de atuação territorial é do respetivo Município. 
 
O Coordenador Municipal de Proteção Civil depende hierárquica e funcionalmente do Presidente 
da Câmara Municipal, a quem compete a sua designação em comissão de serviço. A designação 
do Coordenador Municipal de Proteção Civil ocorre de entre indivíduos com ou sem relação 
jurídica de emprego público, que possuam licenciatura e experiência funcional adequadas ao 
exercício dessas funções. 
 
Neste enquadramento, e havendo necessidade de adequar as necessidades do Município 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, por lhe ser referenciada a 
necessária competência e experiência funcional, aliadas às habilitações académicas detidas para 
o exercício de funções de Coordenador Municipal de Proteção Civil. Foi concedida a prévia 
autorização pelo Ministério da Administração Interna para o exercício do respetivo cargo. Importa, 
assim, agora proceder à adequação do Mapa de Pessoal do Município, de forma a refletir as 
necessidades atuais e abarcar o referido posto de trabalho, em regime de comissão de serviço, 
pelo período de três anos. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sra. Presidente. 
 
Quem pretende inscrever-se sobre este ponto da ordem de trabalhos? Não há inscrições. Quem 
vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Passamos de seguida ao Ponto n.º 3.7, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara 
Municipal referente ao Projeto de Regulamento de Admissão e Utilização de Espaço 
“MarcoInvest”. 
 
Sra. Presidente, tem a palavra.  
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
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No seguimento de uma das propostas que há bocado já falei na informação escrita, que são as 
visitas aos empreendedores, temos agora outra área do nosso projeto designado “MarcoInvest”, 
que é o regulamento municipal para utilizarmos o espaço MarcoInvest, que vai ser o espaço que 
hoje é o Marco Fórum XXI. 
 
Então, é assim: o regulamento municipal para a utilização do Espaço MarcoInvest vem a 
deliberação da Assembleia Municipal após ter estado em audiência pública por trinta dias, e depois 
da sua aprovação em Reunião de Câmara do dia 31 de janeiro de 2020, registando-se o facto de 
não terem sido apresentadas sugestões de alteração. 
 
O que é o Espaço MarcoInvest? Em primeiro lugar, uma parte do projeto do Município a que 
chamamos MarcoInvest, um projeto de promoção ao investimento empresarial no concelho, e de 
fomento ao empreendedorismo, um projeto que está a acompanhar a atividade dos empresários, 
e que cria as condições para que exista mais e melhor investimento. 
 
O que é que contempla o projeto MarcoInvest, e de que forma está a ser trabalhado? O 
MarcoInvest é um serviço de atendimento aos empresários e investidores que recolhe informação 
sobre o concelho e a disponibiliza, articulando com entidades como o AICEP e o IAPMEI, 
disponibilizando também os seus canais de informação. Temos também em criação o site do 
MarcoInvest, cuja construção está a decorrer, e que pretende ser uma importante forma de contato 
com este projeto. Temos também, como já disse há bocado, na informação escrita, os roteiros 
empresariais, que consistem na realização de visitas a empresas Marcoenses, para que numa 
primeira fase se verifique uma maior proximidade entre o Município e o tecido empresarial do 
concelho, reconhecendo a realidade da empresa e os seus projetos empreendedores, a sua 
estratégia, e ainda potenciar ações de facilitação. Com estas visitas técnicas, pretende-se, então, 
de uma forma geral, identificar necessidades ou dificuldades das empresas, boas práticas e 
possíveis parcerias com o Município. 
 
Estas são três áreas distintas deste projeto MarcoInvest: o espaço, o site e os roteiros 
empresariais. 
 
Então, o Espaço MarcoInvest, que vai ser instalado muito em breve no Marco Fórum XXI, requer 
que o projeto de remodelação do atual Espaço da Juventude, cujas valências passarão para o 
Centro Cultural – o Espaço da Juventude que hoje existe no Marco Fórum XXI passará para o 
Centro Cultural, e este espaço vai ser alvo de uma remodelação, e algumas salas que vão ser 
utilizadas também no piso inferior, onde o projeto estará a ser culminado. O Espaço MarcoInvest, 
enquanto espaço de coworking e experimentação, surge com o principal objetivo de apoiar 
empreendedores no seu processo de desenvolvimento, consolidação de atividades e/ou ideias de 
negócio, que contribuam para dinamizar e diversificar a economia local, ampliar e modernizar o 
tecido empresarial, e contribuir para a criação de postos de trabalho permanentes e qualificados. 
 
Acompanhando as tendências atuais, o MarcoInvest encontra-se 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 seus utilizadores e 
demais parceiros. Num ambiente informal e descontraído, terão oportunidade de alavancar a sua 
ideia de negócio, usufruindo de diversos serviços de apoio, nomeadamente de apoio à gestão e 
secretariado, com reduzidos custos associados. 
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Neste espaço de coworking e incubação funcionará, então, o Gabinete MarcoInvest, com os 
principais objetivos de impulsionar a captação de investimento e promover o empreendedorismo 
no concelho. Este gabinete 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. 
 
Para acederem a este espaço do MarcoInvest, os interessados terão que formalizar uma 
candidatura, que será avaliada conforme os critérios de seleção definidos. Constituem-se 
possíveis utilizadores as pessoas individuais que pretendam desenvolver uma ideia de negócio 
válida e sustentável, visando criar com esse fim uma empresa no Marco de Canaveses, de modo 
a colocar no mercado a sua ideia de negócio, preferencialmente de cariz inovador e/ou indutor de 
desenvolvimento económico local. Além das pessoas individuais, também as pessoas singulares 
ou coletivas legalmente constituídas e com sede no concelho, desde que se encontrem numa fase 
inicial de atividade, designadamente com menos de dois anos de atividade à data de apresentação 
da candidatura. Ou seja, podem ser potenciais utilizadores deste espaço pessoas individuais ou 
pessoas singulares e coletivas. 
 
Para a concretização deste objetivo, o MarcoInvest é composto pelos seguintes espaços – este 
espaço que agora vai ser adaptado: um Gabinete MarcoInvest, o espaço de coworking, o chamado 
espaço III-Labs, espaços comuns – e os espaços comuns são o átrio e a receção, o recetáculo de 
correio, o lounge e a copa, instalações sanitárias e espaços exteriores – e vamos ter também, 
além dos espaços comuns, espaços que serão partilhados, de uso condicionado, como será o 
caso da sala de reuniões e a sala polivalente. Além dos serviços técnicos assegurados pelo 
Gabinete MarcoInvest – que já foram elencados – os coworkers terão acesso aos seguintes 
serviços: serviços básicos de fornecimento de energia elétrica, água, limpeza de espaço 
compatível com o uso previsto para cada espaço, serviços partilhados, receção, atendimento 
telefónico, secretariado e serviço de impressão e fotocópias, receção, distribuição e envio de fax 
e correio, acesso à internet e telefone, utilização da sala de reuniões ou de formação, e utilização 
da sala polivalente. 
 
O MarcoInvest é dirigido aos empresários que estão instalados no Marco de Canaveses, com 
menos de dois anos de atividade, como já foi dito atrás, e aos que pretendem desenvolver a sua 
ideia de negócio também no concelho.  
 
Em suma, os coworkers, assim designados, poderão utilizar o Espaço MarcoInvest em duas 
modalidades distintas: uma das modalidades, das pessoas individuais que pretendam desenvolver 
uma ideia de negócio, podem utilizar este espaço durante um mês a dois anos. Os business, que 
são as pessoas singulares ou coletivas, legalmente constituídas e com sede no concelho, desde 
que se encontrem numa fase inicial, designadamente com menos de dois anos de atividade, 
podem utilizar este espaço entre um mês a três anos. Em casos excecionais, e atendendo à 
especificidade do projeto, que deve ser devidamente caracterizado pelo Gabinete MarcoInvest, o 
período de permanência do coworker nas modalidades previstas no número anterior pode também 
ser prorrogado pela entidade gestora, a pedido do interessado, por requerimento devidamente 
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fundamentado. E também em casos excecionais, não só aqueles que são os coworkers, mas 
também as empresas, podem ser utilizados pontualmente os postos de coworking, após 
autorização do Gabinete MarcoInvest. 
 
O regulamento está aí, estas eram as notas mais importantes que eu queria dar sobre o 
regulamento. Se houver alguma questão, posso também responder. 
 
Muito obrigada.  
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Ora, quem pretende inscrever-se sobre este ponto da ordem de trabalhos? Como não há 
inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por 
unanimidade. 
 
Vamos para o Ponto n.º 3.8, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal relativa 
ao Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Turismo do Marco de Canaveses. 
 
Sra. Presidente, tem a palavra. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal --- 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Fazer uma breve nota introdutória: dizer que esta proposta de regulamento também foi aprovada 
em Reunião de Câmara, no dia 11 de novembro de 2019, esteve trinta dias em discussão pública, 
e não existiu qualquer reclamação ou sugestão ao presente projeto. Está cá para ser submetida a 
deliberação da Assembleia. 
 
Sobre este regulamento do Conselho Municipal de Turismo, queria apenas dar duas ou três notas. 
 
Referir-me às competências deste Conselho Municipal de Turismo, dizer que um dos objetivos é 
divulgar e 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 no 
concelho, qualificar o destino turístico do Marco, diagnosticar e analisar os principais entraves ao 
desenvolvimento no setor do turismo, refletir acerca da atividade turística do concelho, através da 
consulta de todas as entidades e representantes neste Conselho, opinar sobre propostas, planos 
e projetos levados à discussão em plenário por qualquer membro do Conselho Municipal de 
Turismo, emitir sugestões e pareceres sobre matéria de âmbito turístico no concelho, propor a 
realização de estudos e análises no âmbito setorial, relacionados com a realidade do mesmo, 
constituir equipas de trabalho, promover e potenciar os recursos, bens e serviços turísticos que 
ampliem a atividade turística local. 
 
Quem é que compõe este Conselho Municipal de Turismo? O Presidente da Câmara, ou o Sr. 
Vereador a quem se delegar esta área do turismo, um técnico superior na área do turismo do 
Município, um representante do Turismo do Porto e Norte de Portugal, um representante da 
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, um representante da Dolmen, um representante 
da AMBT, um representante da Rota do Românico, um representante da Associação Empresarial 
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do Marco de Canaveses, um representante da Estação Arqueológica do Freixo, um representante 
da Igreja de Santa Maria, um representante dos estabelecimentos de ensino com cursos da área 
do turismo, um representante da Assembleia Municipal eleito pelos seus membros, um 
representante dos empreendimentos turísticos e alojamentos locais, devidamente legitimado, um 
representante das empresas de animação turística devidamente legitimado, um representante da 
restauração do concelho devidamente legitimado – quando digo “devidamente legitimado”, é 
porque vai ter que ser eleito entre todos – um representante da Rota dos Vinhos do Marco 
devidamente legitimado, um representante da Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno 
devidamente legitimado, um representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho, 
a nomear pela Assembleia Municipal. 
 
E também dizer que este Conselho pode, assim que entender, e sempre que o entender, convidar 
outras entidades ou outras personalidades para estarem presentes nas reuniões, sem terem direito 
a voto, desde que possuam competências e conhecimentos para opinar ou prestar 
esclarecimentos considerados úteis para o trabalho dessa reunião. 
 
Queria terminar – depois, se tiverem algumas questões, posso dar algumas notas – mas queria 
terminar dizendo que este primeiro passo que nós demos na área do turismo foi criar este 
regulamento para podermos consolidar o Conselho Municipal de Turismo. O segundo passo é 
apresentar e debater o documento estratégico que já fizemos, sobre o turismo, que se chama 
Carta Estratégica do Turismo, que foi feito pelos nossos técnicos da Câmara Municipal, 
logicamente também com as nossas orientações, e com os nossos parceiros, que alguns já 
ouvimos em reuniões. E o terceiro passo vai ser discutir estas propostas com os membros do 
Conselho Municipal do Turismo e com o Turismo do Porto e Norte, para obter apoio técnico e 
financeiro para algumas das medidas que já definimos. 
 
Queria só dar nota de que esta Carta Estratégica vai ser apresentada logo numa das primeiras 
reuniões, quando este Conselho Municipal estiver em funções, e já temos também delineadas 
quais são as áreas de intervenção e as áreas em que queremos apostar, na área do turismo no 
Marco de Canaveses. A título exemplificativo, dizer que, por exemplo, vamos dividir esta nossa 
atenção ao turismo em cinco áreas: turismo de natureza, enoturismo, turismo náutico, turismo 
industrial e turismo cultural. E para estas áreas todas, já definimos com os nossos parceiros alguns 
objetivos específicos, e alguns objetivos que queremos implementar ao longo do ano, logo que 
este Conselho Municipal de Turismo tome posse. 
 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Ora, quem pretende inscrever-se sobre este ponto da ordem de trabalhos? Sr. Deputado Ricardo 
Soares, Sr. Deputado Bruno Caetano. Não há mais ninguém. 
 
Sr. Deputado Ricardo Soares, tem a palavra, por favor. 
 
--- Ricardo Soares (Presidente J.F. Bem Viver, PS) --- 
Obrigado, Sr. Presidente. 
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Apenas uma nota breve. Desde que somos Executivo, temos sido frequentemente questionados 
sobre a estratégia e meios de cooperação existentes no setor turístico. Os nossos limites, 
banhados por Douro e Tâmega, têm criado forte interesse dos promotores, e prova disso é o 
crescimento do número de unidades de alojamento local que se têm instalado em Bem Viver, e o 
recentemente anunciado hotel que a médio prazo será construído na nossa freguesia. São projetos 
inovadores, responsáveis, e capazes de dinamizar uma zona que, pelas suas características, não 
consegue fixar população, principalmente os mais jovens. 
 
É por isso que a criação desta plataforma é vista por nós com bons olhos, e permitirá, sem margem 
para dúvidas, uma melhor oferta, plena de informação e qualidade.  
 
Bem Viver, e consequentemente o Município do Marco de Canaveses, têm tudo para ser 
reconhecidos como destinos turísticos de excelência. Temos oportunidade de fazer o que ainda 
não foi feito, e fundamentalmente de o fazer bem. Parabéns, por isso, ao Executivo pela decisão 
e pela aposta num setor que se tem afirmado como um dos principais motores da economia de 
Portugal. Não será certamente diferente no Marco de Canaveses. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Caetano. 
 
--- Bruno Caetano (PS) --- 
Ora, boa noite, novamente. Vou tentar ser curto. 
 
É de felicitar a iniciativa deste Executivo. E começo já por uma questão, que é perceber se isto é 
legalmente exigido, ou se foi iniciativa deste Executivo, elaborar este regulamento. Eu gostava de 
ser esclarecido relativamente a isso. 
 
Fazer só aqui um pequeno reparo relativamente ao mesmo, que eu acho que na alínea n), das 
pessoas que fazem parte, art.º 5.º, alínea n), da composição, eu acho que também o futuro e a 
composição das pessoas que fazem parte deste órgão também o ditará. Eu julgo que na alínea 
n), futuramente, possivelmente vai existir a divisão entre empreendimentos turísticos e 
alojamentos locais, que eu acho que a exigência de cada um será totalmente diferenciada. Eu 
acho que isso, depois, deve prevalecer no respetivo regulamento. Mas, eu acho que, com o tempo, 
nós também vamos fazer a adequação. 
 
Eu resolvi fazer esta intervenção também por um segundo ponto, que eu acho que as pessoas 
ainda não deram conta – porque também não lhes passa isso pelas mãos, e também não estão 
diretamente ligadas a esse setor, a maior parte das pessoas – mas, neste momento, esquecendo 
já os quartos que existem atualmente no Marco, está em marcha e em desenvolvimento, neste 
momento, no Marco, um investimento em mais de cento e cinquenta camas – vou repetir, mais de 
cento e cinquenta camas, em projeto. A serem concretizadas e concluídas, acho que este 
regulamento pode vir no momento ideal, que é fazer a programação do que aí vem. Acho que a 
estratégia que este Executivo adotou – porque, com certeza, também terá muito mais indicadores 
do que eu relativamente a estas novas tentativas de fazer um investimento turístico no Marco – 
que se prevê que num futuro próximo, a dois ou três anos, tenhamos mais cento e cinquenta 
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camas no Marco, é preciso perceber a realidade do que o Marco é hoje, e aquilo que pode vir a 
afetar até a própria economia do Marco, e o tipo de serviços a fluir à volta disto. Neste momento, 
são apenas perspetivas de negócios, mas a serem concretizadas, acho que vai haver esse 
impacto. E acho que ao criar este regulamento e definir aqui uma estratégia local para o 
investimento no turismo, sendo que a Câmara liderará este processo, acho que pode potenciar 
aqui o futuro turístico do Marco, que acho que tem que ser organizado. 
 
Para concluir, nas cinco estratégias de tipo de turismo, eu não sei se estava desatento, ou não, 
mas eu acho que não ouvi o turismo religioso. Eu acho que o turismo religioso tem um impacto 
bastante grande no Marco, e na freguesia onde eu estou a residir, acho que é fruto disso, 
atualmente o Convento de Avessadas, se calhar é a maior unidade hoteleira a operar no Marco, e 
acho que ela também deve ser consumada relativamente ao regulamento, e o nosso Feriado 
Municipal também é relativamente a um feriado religioso. Acho que também deve passar por essa 
estratégia, se bem que também acho que na parte cultural ela pode estar incluída. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, faça favor. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Sobre esta questão, dizer que, de facto, esta não é uma exigência legal, mas como também está 
dito no preâmbulo deste regulamento, a Câmara Municipal pretende envolver todos os parceiros 
para levar a cabo a nossa estratégia do turismo, e por isso é que decidimos avançar com a criação 
deste Conselho Municipal de Turismo no Marco de Canaveses. É uma necessidade que temos, 
nós já tivemos oportunidade de reunir algumas pessoas informalmente, por outros motivos, e 
chegámos à conclusão de que, de facto, se queremos definir uma estratégia turística para o 
concelho, temos que envolver todos, e envolver todos de uma forma séria, concertada, porque, 
efetivamente, o Marco de Canaveses tem muito património para poder ser consumido como 
produto turístico, é preciso é nós sabermos vendê-lo, e aqui também é muito importante o Turismo 
do Porto e Norte de Portugal estar connosco. Também dar nota de que ainda esta semana reuni 
com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, que faz os seus atendimentos na Escola de Hotelaria 
do Porto, e também com ela pude trocar algumas impressões, efetivamente, sobre aquilo que são 
os nossos objetivos a nível turístico, e também a Sra. Secretária de Estado se mostrou disponível 
para ver connosco algumas fontes de financiamento – e estou aqui a olhar para o Ricardo Soares 
e a pensar na Ecopista, porque foi uma das propostas que lhe fizemos, para conseguirmos fazer 
uma tentativa de investimento para a Ecopista do Tâmega, que vai desde Alpendorada até Vila 
Boa do Bispo, que passa em Vila Boa do Bispo e Bem Viver, e na nossa aposta nos desportos 
náuticos, em fazermos aquilo a que nós chamamos centros de estágio, mas que a Sra. Secretária 
de Estado disse que não têm hoje essa terminologia, ou não são assim definidos, mas que também 
nos vai ajudar a conseguir, certamente, algum financiamento; são as chamadas estações náuticas, 
e não centros náuticos. 
 
Mas, para dizer que nós temos, de facto, esta nossa estratégia consolidada, queremos também 
desenvolver o roteiro do turismo industrial, que é uma aposta também da Secretária de Estado do 
Turismo, estão agora a trabalhar nesse roteiro, e vamos conseguir implementar o nosso roteiro no 
roteiro deles, o que também é importante. 
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E logicamente que o turismo religioso, eu não falei nele, mas ele está no subcapítulo do turismo 
cultural, e é muito importante, mesmo muito importante, e nós temos estado atentos a esta questão 
do turismo religioso. 
 
No fundo, nós temos aqui um conjunto de objetivos que queremos consolidar, e para isso 
precisamos dos nossos parceiros. E o melhor local para discutir esta nossa estratégia é mesmo 
no Conselho Municipal de Turismo, onde todos aqueles que têm responsabilidades e que têm 
também interesse em desenvolver o turismo do Marco de Canaveses estão presentes. Eles vão 
ser convidados a integrar, e como disse, há oportunidade também de convidarmos outras pessoas 
para algumas discussões, quando for necessário. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sra. Presidente. 
 
Quanto a este ponto da ordem de trabalhos, Ponto n.º 3.8, quem vota contra? Quem se abstém? 
Aprovado por unanimidade. 
 
Srs. Deputados, estamos a chegar à uma e meia (01h30). Há acordo da vossa parte em continuar, 
uma vez que faltam mais cinco pontos? Ninguém se opõe à continuação? Então, vamos 
prosseguir. Muito obrigado. 
 
Ponto n.º 3.9, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal referente à revisão do 
Regulamento do Conselho Municipal de Segurança do Marco de Canaveses. 
 
Sra. Presidente, tem a palavra. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Só dar nota aos presentes das alterações que são mais significativas. Dizer que a Lei n.º 33/98, 
de 18 de julho, veio a ser alterada pela Lei n.º 106/2015, de 25 de agosto, sendo certo que apesar 
das alterações introduzidas nos Conselhos Municipais de Segurança por esta última, o Legislador 
verificou a necessidade de imprimir uma nova dinâmica ao funcionamento destes órgãos, 
tornando-os um ator mais interventivo nas estruturas locais de segurança, através da adoção de 
uma nova configuração e da adaptação da sua composição, e de integração também de novas 
competências ao Conselho Municipal de Segurança. 
 
Esta necessidade viria a ser colmatada pelo Decreto-lei n.º 32/2019, de 4 de março, que preconiza 
o desdobramento do Conselho Municipal de Segurança, o qual vai passar a funcionar num formato 
alargado e num formato restrito – vamos ter o Conselho Municipal Alargado e o Conselho Municipal 
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, e para o efeito, foi revista a composição do Conselho, do qual 
passam a integrar representantes da área cultural e desportiva, do sistema educativo, das 
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estruturas integrantes da Rede Nacional de Apoio às Vítimas, tendo por fim a promoção do debate 
dos problemas de segurança que afetam a comunidade e uma maior proximidade dos serviços 
públicos à comunidade que serve. As reuniões do Conselho passam a contemplar um período 
aberto ao público, aos cidadãos, promovendo também a participação ativa da sociedade civil na 
resolução dos problemas relacionados com a segurança pública. 
 
As alterações introduzidas implicaram a adaptação do regulamento do Conselho Municipal de 
Segurança do Marco de Canaveses à nova Legislação. Com esse objetivo, o Conselho Municipal 
de Segurança do Marco aprovou, na reunião de 13 de novembro de 2019, uma revisão do seu 
regulamento, procurando adaptá-lo ao novo quadro legal, e esta alteração foi aprovada em sede 
de Reunião de Câmara, no dia 13 de fevereiro. Dizer, por exemplo, que uma das alterações neste 
Conselho Municipal é que os Srs. Presidentes de Junta passam a estar todos. Antes havia um, 
agora todos os Srs. Presidentes de Junta vão fazer parte do Conselho Municipal de Segurança -
mais uma reunião que vamos ter. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sra. Presidente. 
 
Quem pretende inscrever-se sobre este ponto da ordem de trabalhos? Não há inscrições, vamos 
passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Passamos ao Ponto n.º 3.10, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal relativa 
à Postura Municipal de Trânsito. 
 
Sra. Presidente, tem a palavra, por favor. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Sr. Presidente da Assembleia, eu pedia para que fosse o Sr. Vereador do pelouro a fazer esta 
intervenção, o Sr. Vereador Paulo Couto. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Sr. Vereador, faça favor. 
 
--- Paulo Couto (Vereador) ---  
Obrigado. 
 
Na Reunião de Câmara ordinária de 11 de novembro foi aprovada por unanimidade uma alteração 
à postura municipal de trânsito em Marco de Canaveses. Esta alteração surge das várias visitas 
às freguesias, feitas pelo Executivo Municipal, quer de ouvirmos os munícipes, quer dos pedidos 
dos Presidentes de Junta, quer também dos próprios técnicos da Câmara Municipal, contribuíram 
todos para esta proposta apresentada. Após a sua aprovação, a mesma esteve trinta dias em 
audiência. Findo o prazo previsto, não existiram sugestões ou reclamações sobre o mesmo, pelo 
que hoje vem aqui para apreciação e deliberação a proposta para alteração à postura de trânsito 
da Câmara Municipal de Marco de Canaveses. 
 



 

Assembleia Municipal, 28 de fevereiro de 2020 
 

- 70 - 

Assim, preveem-se alterações nas seguintes freguesias: Alpendorada, Várzea e Torrão, Marco, 
Penha Longa e Paços de Gaiolo, Sande e S. Lourenço, Soalhães, Tabuado, Várzea, Aliviada e 
Folhada, Vila Boa de Quires e Maureles, e Vila Boa do Bispo. 
 
Não sei se querem eventualmente que leia ou diga quais é que são as ruas, elas foram todas 
descritas. Se eventualmente houver alguma questão, estejam à vontade. 
 
Obrigado. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Alguém pretende inscrever-se sobre este ponto da ordem de trabalhos? Não há inscrições, 
passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Passamos ao Ponto n.º 3.11, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 
referente à Transferência de Competências do Município para as Freguesias – Reserva de 
Competências. 
 
Sra. Presidente, tem a palavra. 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
Dizer aos presentes que a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabelece a Lei-quadro da 
transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais, e 
que vem concretizar em pleno os princípios da descentralização administrativa, subsidiariedade e 
da autonomia do Poder Local, e foi publicada esta Lei a 16 de agosto de 2018. 
 
A Lei-quadro consagra os princípios e garantias, destacando-se daqueles primeiros que nesta se 
encontram plasmados o princípio do gradualismo. Todas as Juntas de Freguesia do Concelho de 
Marco de Canaveses rejeitaram o exercício das competências previstas no Decreto-lei n.º 
57/2019, de 30 de abril, para o ano de 2019. Apenas a Junta de Freguesia de Penha Longa e 
Paços de Gaiolo e a Freguesia de Vila Boa do Bispo manifestaram interesse em aceitar as 
referidas competências, a iniciar no ano de 2020. Pode o Município, mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, manter no âmbito da sua intervenção as competências, no todo ou em 
parte, que se revelem indispensáveis para a sua gestão direta e tenham natureza estruturante 
para o Município, ou para a execução de missões de interesse geral e comum a toda ou a uma 
parte significativa do Município. 
 
Foram as referidas Juntas de Freguesia notificadas, conforme deliberação tomada na Reunião de 
Câmara de 28 de outubro de 2019, da intenção da Câmara Municipal em manter no âmbito da 
intervenção do Município as competências constantes desde a alínea g) até à alínea m) do n.º 1 
do art.º 2.º do Decreto-lei n.º 57/2019, de 30 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 improvisados; k) 
Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e 
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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. 
 
Estas competências são aquelas que a Câmara Municipal decidiu que ainda ficavam sob o nosso 
domínio. Como sabem, as do art.º 2.º do Decreto-lei n.º 57 já estavam na esfera das freguesias, 
nomeadamente a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, a gestão e 
manutenção corrente de feiras e mercados, a realização de pequenas reparações nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar do 1.º ciclo, e a manutenção dos espaços envolventes 
dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. Estas já estão sob 
a vossa alçada; agora, as que poderiam ser assumidas eram a gestão e manutenção dos espaços 
verdes e a manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço 
público, com exceção daquele que seja objeto de concessão. 
 
No decorrer do prazo concedido às respetivas Juntas de Freguesia, emitiram parecer favorável à 
intenção do Município. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos legais, 
submeter à Assembleia Municipal – que é o que estamos a fazer agora – por se tratar de uma 
competência própria, para que esta delibere manter no âmbito da intervenção do Município as 
competências acima referidas, pelos motivos supramencionados. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Ora, quem pretende inscrever-se sobre este ponto? Como não há inscrições, passamos à votação. 
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
De seguida, eu ia propor o seguinte: nós temos o Ponto n.º 3.12, que é a Eleição de um Presidente 
de Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Saúde previsto na alínea c) do art.º 
9.º do Decreto-lei n.º 23/2019, de 30 de junho; ou avançamos para o outro, e depois recuamos. 
Mas, se calhar, é melhor ir para a eleição. Fazemos o seguinte? Fazemos o Ponto n.º 3.13, e 
depois fazemos a eleição. 
 
Ponto n.º 3.13, 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. 
 
Sra. Presidente, tem a palavra, por favor.  
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
 
O pedido de interesse municipal vem-nos através da empresa Imotour – Sociedade de Turismo, 
S.A., com sede em Rua de Cabanas, em Penha Longa. A Quinta de Cabanas Douro Country 
House é um alojamento local, e desde 2018 tornou-se um empreendimento turístico no espaço 
rural. A casa de campo tem oito quartos modernamente equipados, tem atraído visitantes do 
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mundo inteiro, e conta com mais de oitocentos turistas por ano, que escolhem o nosso 
empreendimento turístico – neste caso, a Quinta de Cabanas – como destino para as suas férias 
em Portugal. 
 
Além da beleza natural onde se encontra inserido, o empreendimento turístico tem à disposição 
dos hóspedes uma piscina exterior de água salgada, uma piscina interior aquecida, uma sauna, 
um banho turco, um ginásio, um parque infantil, um bilhar, matrecos, mesas de jogos, locais de 
leitura com livros em vários idiomas à disposição dos turistas, um alpendre todo envidraçado, onde 
são servidos os pequenos-almoços e os jantares com gastronomia tradicional portuguesa, sempre 
aliados ao serviço de proximidade, qualidade, requinte e intercâmbio cultural. A prova do bom 
desempenho é reconhecida pelos hóspedes, que se expressa não só nas pontuações alcançadas 
no Booking (9.7 em 10), no ??? (5 numa escala de 1 a 5), na Expedia (5 numa escala de 1 a 5), e 
no Google (4.9 numa escala de 1 a 5); no TripAdvisor também têm 5 numa escala de 1 a 5, e no 
Facebook têm 4.9 numa escala até 5. 
 
Mas, também não é só este reconhecimento dos hóspedes nestas formas de avaliar o serviço, 
mas também na quantidade e qualidade de comentários muito positivos em cada uma das 
plataformas e nas redes sociais onde são avaliados. 
 
Como pretendem fazer mais e melhor, a Quinta de Cabanas Douro Country House pretende, 
assim, ampliar as unidades de alojamento existentes, de oito para onze quartos, instalar um 
elevador para acesso a pessoas com mobilidade reduzida aos diferentes níveis do 
empreendimento, assim como também criar um rooftop no topo do edifício, onde pretendem 
realizar provas de vinho da região, com produtos locais, no final da tarde, com vista para o Rio 
Douro, atraindo assim o público do enoturismo, dinamizando desta forma a economia local e os 
produtores locais. 
 
Para isto é preciso e é fundamental, segundo o requerente, reconhecer o interesse público 
municipal deste empreendimento turístico, que já tem uma licença de utilização, que é a Licença 
n.º 126/2018. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sra. Presidente. 
 
Quem pretende inscrever-se sobre este ponto da ordem de trabalhos? Não há inscrições. Quem 
vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Passamos de seguida ao Ponto n.º 3.12 da ordem de trabalhos, Eleição de um Presidente de 
Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Saúde previsto na alínea c) do art.º 9.º 
do Decreto-lei n.º 23/2019, de 30 de junho. 
 
Agradecia que entregassem os boletins de voto. 
 
Sra. Presidente, não sei se quer dizer alguma coisa sobre isto. 
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--- Bruno Caetano (PS) ---  
Boa noite. 
 
De acordo com o Ponto n.º 3.12, o Grupo Municipal do Partido Socialista vem apresentar a 
seguinte lista, com um representante de Junta de Freguesia para representar no Conselho 
Municipal de Saúde. O nosso representante na lista é Nelson Toni Coelho, Presidente da Junta 
de Freguesia de Santo Isidoro e Livração. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais alguma lista? Como não há mais lista nenhuma, vamos 
votar. 
 
Sra. Presidente, quer dizer alguma coisa sobre este ponto? 
 
--- Presidente da Câmara Municipal ---  
Sim, Sr. Presidente. Enquanto os nossos deputados vão votando, eu vou explicando aos presentes 
para que é esta eleição, e qual é o órgão. 
 
Dizer que em deliberação de Reunião de Câmara Municipal da aceitação da transferência de 
competências no domínio da saúde para 2020 – porque já as aceitámos – compete à autarquia 
pugnar pela criação do Conselho Municipal de Saúde. De acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 
9.º daquele Decreto-lei n.º 23/2019, este Conselho Municipal de Saúde tem a seguinte 
composição: o Presidente de Câmara (que preside), o Presidente da Assembleia Municipal, um 
Presidente de Junta de Freguesia eleito em Assembleia Municipal – e por isso é que estamos hoje 
aqui a elegê-lo – um representante da respetiva Administração Regional de Saúde, os Diretores 
Executivos e os Presidentes dos Conselhos Clínicos e de Saúde dos Agrupamentos de Centros 
de Saúde, um representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social – que vai ser 
designado anualmente – e um representante dos serviços de Segurança Social – que também vai 
ser designado pelo respetivo Conselho Diretivo – e ainda um representante das associações da 
área da saúde, por acordo entre as mesmas. 
 
O que é que este Conselho Municipal de Saúde tem como competências? 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 presente Decreto-lei, refletir também sobre as causas das situações 
analisadas, e propor as ações adequadas à promoção da eficiência e eficácia no sistema de 
saúde. 
 
Muito obrigada. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Muito obrigado, Sra. Presidente. 
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Srs. Deputado, eu tenho em mãos, e quero que fique, naturalmente, a constar da ata e gravado, 
um pedido do cidadão Francisco Vieira, que solicita à Sra. Presidente que lhe responda, eu penso 
que são duas questões, mas eu não consigo ler a letra dele, é um bocado difícil. De qualquer das 
formas, fica a constar, o requerimento vai ser entregue à Sra. Presidente, e ela dará, naturalmente, 
a resposta que se imponha. Muito obrigado. 
 
--- Bruno Sousa Caetano (1.º Secretário, PS) ---  
Vou proceder à chamada para a votação. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ---  
Srs. Deputados, na votação que acabou de acontecer, houve trinta e sete votantes: dez (10) 
deputados votaram em branco, vinte e sete (27) votaram a favor – trinta e sete. Foi este o resultado 
da votação, e foi eleito o deputado Nelson Toni Moreira Coelho, Presidente da Junta de Santo 
Isidoro e Livração. 
 
--- Maria Gorete Pinheiro (2.ª Secretária, PS) --- 
Boa noite. 
 
Aprovação em minuta: 
 
Ponto n.º 3.2, 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 de 2020. Este ponto foi aprovado por unanimidade, com trinta e sete (37) votos a favor. 
Alguém vota contra ou se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Ponto n.º 3.4, 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”. Este ponto foi aprovado por unanimidade, com trinta e sete (37) votos a favor. 
Alguém vota contra ou se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Ponto n.º 3.5, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal referente à aprovação 
de minuta do contrato interadministrativo – Lote A – Sul Nascente. Este ponto foi aprovado por 
unanimidade, com trinta e cinco (35) votos a favor. Alguém vota contra ou se abstém? Aprovado 
por unanimidade. 
 
Ponto n.º 3.6, 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. Este ponto 
foi aprovado por unanimidade, com trinta e sete (37) votos a favor. Alguém vota contra ou se 
abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Ponto n.º 3.7, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal referente ao Projeto de 
Regulamento de Admissão e Utilização de Espaço “MarcoInvest”. Este ponto foi aprovado por 
unanimidade, com trinta e sete (37) votos a favor. Alguém vota contra ou se abstém? Aprovado 
por unanimidade. 
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Ponto n.º 3.8, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal relativa ao Projeto de 
Regulamento do Conselho Municipal de Turismo do Marco de Canaveses. Este ponto foi aprovado 
por unanimidade, com trinta e sete (37) votos a favor. Alguém vota contra ou se abstém? Aprovado 
por unanimidade. 
 
Ponto n.º 3.9, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal referente à revisão do 
Regulamento do Conselho Municipal de Segurança do Marco de Canaveses. Este ponto foi 
aprovado por unanimidade, com trinta e sete (37) votos a favor. Alguém vota contra ou se abstém? 
Aprovado por unanimidade. 
 
Ponto n.º 3.10, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal relativa à Postura 
Municipal de Trânsito. Este ponto foi aprovado por unanimidade, com trinta e sete (37) votos a 
favor. Alguém vota contra ou se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Ponto n.º 3.11, Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal referente à 
Transferência de Competências do Município para as Freguesias – Reserva de Competências. 
Este ponto foi aprovado por unanimidade, com trinta e sete (37) votos a favor. Alguém vota contra 
ou se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
Ponto n.º 3.13, 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. Este ponto foi aprovado por unanimidade, com trinta e sete (37) votos a 
favor. Alguém vota contra ou se abstém? Aprovado por unanimidade. 
 
--- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal --- 
Srs. Deputados, boa noite, muito obrigado pela vossa presença, e um bom fim de semana. 


