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

----------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO---------- 

---------------MARCO DE CANAVESES DE 11 DE MARÇO DE 2019---------------- 

----- Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, nos Paços 

do Concelho, presidida pela Senhora Cristina Lasalete Cardoso Vieira, 

Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses e com a presença 

dos Senhores Vereadores: Mário Bruno Silva Magalhães, Paula Alexandra 

Rabaçal Marques, Paulo Jorge Silva Couto, José António Carvalho Soares da 

Mota, António Fernandes da Silva Dias, Paulo Ramalheira Teixeira e comigo, 

Maria da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica de Administração 

Geral, como secretário da presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara 

Municipal do Marco de Canaveses. Quando eram quinze horas e trinta minutos, 

a Senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------- 

----------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------ 

----- A Senhora Presidente, no uso da palavra, passou a prestar algumas 

informações acerca da atividade municipal. -----------------------------------------------

----- Começou por referir que no dia 26 de fevereiro, além do atendimento aos 

munícipes nas Freguesias, foi apresentada a peça de teatro “ID, a tua marca 

na NET”, no salão de festas dos Bombeiros Voluntários de Marco de 

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

----- No dia 27 de fevereiro decorreu uma cerimónia para assinalar a 

requalificação do Lar Santa Isabel da Santa Casa da Misericórdia, a que 

compareceu o Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Dr. Vieira da 

Silva. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- No dia 28 de fevereiro foram entregues os kits de ciência aos quatro 

Agrupamentos de Escolas do Concelho. ---------------------------------------------------

----- No dia 1 de março desfilaram os cortejos de carnaval da Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão e do Agrupamento de Escolas do Marco, no 

centro da cidade. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Neste mesmo dia realizou-se também a cerimónia de lançamento da 7.ª 

Edição das Sendas do Almocreve. -----------------------------------------------------------

----- No dia 3 de março, o Executivo Camarário esteve representado na entrega 

dos prémios do torneio da sueca, organizado pela Associação dos Amadores 

de Pesca Desportiva de Alpendorada, e no desfile de carnaval em Soalhães. ---

----- No dia 4 de março foram efetivadas as escrituras da constituição de direito 

de superfície do terreno onde está instalado o pavilhão gimnodesportivo de Vila 

Boa do Bispo e de doação da parcela de terreno onde está construído o Jardim 

de Infância de Tenrais. ---------------------------------------------------------------------------

----- No dia 5 de março ocorreram os desfiles de carnaval nas Freguesias de 

Bem Viver e Tabuado. ---------------------------------------------------------------------------  

----- Para o dia 6 de março foi agendada uma reunião de trabalho no Instituto 

de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), para debater a estratégia local de 

habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 7 de março realizou-se uma reunião de trabalho sobre o projeto 

“Mais Saúde”, com a Dra. Goreti Marques, da Escola Superior de Santa Maria.- 

----- No dia 8 de março teve lugar a 17.ª Reunião Ordinária do Conselho 

Intermunicipal da CIM. Entre outros temas, foi aprovada uma tomada de 

posição sobre a missiva remetida pela Comissão Nacional de Eleições, sendo 
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que os Presidentes de Câmara da CIM decidiram por unanimidade manifestar-

se contra as imposições da CNE, deliberação que será também enviada à 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. --------------------------------------- 

----- Ainda no dia 8 de março realizou-se uma reunião de trabalho com 

representantes da Infraestruturas de Portugal e com o Presidente da CP, para 

discussão dos trabalhos a decorrer na Linha do Douro, no troço entre Caíde e 

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

----- Nessa noite, exerceu o papel de moderadora do debate “Ser mulher hoje 

é…”, que decorreu no Olival da Cabana (Tabuado). ------------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente deu a palavra aos Senhores 

Vereadores que desejassem intervir. --------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Teixeira, no uso da palavra, e relativamente ao 

documento remetido pela Comissão Nacional de Eleições, fez notar que o 

mesmo não tem caráter vinculativo. ----------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, e analisando também 

esta mesma questão, indicou que da sua interpretação sobre a informação 

remetida pela Comissão Nacional de Eleições, a questão basilar não está 

relacionada com o facto de se tratar de eleições europeias, autárquicas ou 

legislativas, mas com um entendimento de que as forças políticas que exercem 

o poder em determinados territórios têm à partida alguma vantagem em termos 

de atividade política. ------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação a alguns assuntos que foram abordados na última Reunião de 

Câmara, fez referência à pág. 11 da respetiva ata, onde a Presidente da 

Câmara informou que nos dias 15 e 18 de fevereiro a Câmara Municipal terá 
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recebido alguns documentos das tutelas acerca das transferências de 

competências nas áreas da saúde e educação, provavelmente as áreas que 

mais preocupação têm gerado, pela sua dimensão e complexidade, em termos 

de gestão financeira e de recursos humanos. Tendo a Câmara Municipal um 

prazo de trinta dias para pronúncia, que se esgotará em breve, questionou se o 

Executivo já chegou a um veredito da análise a estes documentos, 

aproveitando para agradecer o facto de um destes documentos ter sido 

distribuído aos Vereadores no início da presente reunião. -----------------------------

----- Sobre a auditoria que a atual maioria requereu aos procedimentos de 

aquisição adotados na Câmara Municipal, perguntou se teve lugar a anunciada 

reunião com a empresa responsável, no dia 27 de fevereiro, e se já será 

possível ter acesso ao relatório final desta auditoria. ------------------------------------

----- Citando a pág. 16 da ata da última Reunião de Câmara, fez referência à 

intenção expressa pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, de deslocalizar 

uma determinada ETAR, cuja construção foi inscrita em Orçamento pelo 

anterior Executivo, da zona do Freixo para a zona de Avessadas, de modo a 

poder resolver um conjunto de problemas detetados nesta Freguesia. Tendo 

consultado alguma documentação e estudos realizados relativamente a este 

assunto, pôde concluir que esta ETAR não nomeada poderá ser a ETAR de 

Magães, a ETAR do Moinho ou a ETAR de Avessadas, pelo que solicitou um 

esclarecimento sobre a qual destas se referiria o Vice-Presidente na sua 

intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, relativamente a uma declaração do Vereador com o pelouro do 

ambiente que pode ser encontrada no site da Câmara Municipal, onde este 
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refere, a propósito da aquisição de novas viaturas, que a Câmara Municipal 

está a trabalhar em soluções de mobilidade mais viável, com menor impacto 

ambiental, indagou se esta intenção se traduziu na aquisição de veículos 

movidos a gás ou eletricidade, e a que se refere concretamente o Vereador 

quando fala em “menor impacto ambiental”. -----------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, e relativamente à temática da 

descentralização de competências, esclareceu que a Câmara Municipal apenas 

recebeu informação referente à área da saúde, a qual foi distribuída aos 

Vereadores, sendo que na área da educação, e não obstante a pressão que 

tem sido feita junto da tutela, ainda não foi rececionada qualquer informação. --

----- No que concerne à área da saúde, e concluindo-se que os dados 

constantes da informação remetida não são inteiramente fidedignos, a Câmara 

Municipal solicitou informações concretas ao ACES e aos Coordenadores das 

USF, os quais estão condicionados à autorização da ARS Norte para partilha 

destes dados relevantes a uma rigorosa avaliação da situação, para que a 

Câmara Municipal se possa pronunciar conscientemente sobre esta delegação 

de competências. ----------------------------------------------------------------------------------

----- Na área da educação, além das informações que já foram pedidas à 

DGEstE, estão também previstas visitas aos estabelecimentos de ensino com 

uma equipa técnica, para registo fotográfico e identificação da sua real situação 

e necessidades mais prementes. -------------------------------------------------------------

-----  Tendo sido acolhida a sugestão de alargar o debate sobre a aceitação, ou 

não, destas competências a serem transferidas para os Municípios, indicou que 

estão a ser programadas reuniões para o dia 20 (área da saúde) e 21 de março 
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(área da educação) – datas provisórias, de acordo com a disponibilidade dos 

intervenientes – para as quais serão convidados os Vereadores, as chefias 

municipais com alguma relação a estas temáticas a abordar, os representantes 

dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, os diretores dos 

agrupamentos escolares e das escolas profissionais, o presidente da 

Federação das Associações de Pais, o Delegado Regional de Educação do 

Norte, os coordenadores das unidades de saúde familiar e dos centros de 

saúde, o Diretor Executivo do ACES – Tâmega I e o Presidente do Conselho 

Diretivo da ARS Norte. Pondera-se um debate mais restrito numa primeira fase, 

de modo a não dispersar demasiado as opiniões e informações. --------------------

----- Concordando que a aceitação da transferência de competências em áreas 

tão sensíveis e complexas como a saúde e educação deve merecer uma 

aprofundada e ponderada análise, expressou a sua preocupação com o facto 

de a Câmara Municipal ainda não ter recebido a informação solicitada aos 

diversos organismos, relevante para a tomada de decisão, aproximando-se o 

final do prazo para pronúncia por parte dos Municípios. --------------------------------

----- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, sublinhou a importância 

de a Câmara Municipal ter acesso a informação mais detalhada e acurada, 

tendo em conta as responsabilidades que poderá vir a assumir em termos de 

gestão de recursos humanos, encargos com equipamentos, faturação do 

consumo de energia, entre outros aspetos relevantes sobre os quais importa 

ter um diagnóstico exato e rigoroso. ---------------------------------------------------------

----- Sugeriu à Câmara Municipal que tome uma posição na qual defenda que 

não será possível responder dentro do prazo estipulado por não terem sido 
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facultadas atempadamente todas as informações necessárias à tomada de 

decisão, salvaguardando desta forma os interesses do Município. ------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, considerou razoável que se envie 

uma nota à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à Secretaria de 

Estado e demais entidades responsáveis, caso as informações aguardadas 

não cheguem dentro de um prazo admissível. --------------------------------------------

----- Tendo confirmado a realização da reunião com a empresa responsável 

pela referida auditoria, explicou que o relatório final da mesma ainda não foi 

distribuído porque a empresa foi convidada a acrescentar algumas notas 

explicativas, para uma melhor compreensão das conclusões constantes neste 

relatório. Assim que este relatório final for rececionado na Câmara Municipal, o 

mesmo será partilhado com os Vereadores. -----------------------------------------------

----- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, em complemento, 

esclareceu que na sua intervenção na última Reunião de Câmara fez referência 

à ETAR do Moinho, que se pretende deslocar para a zona de Avessadas, de 

modo a proporcionar uma maior cobertura de área geográfica. ----------------------

----- Relativamente à aquisição de viaturas por parte da Câmara Municipal, 

explicou que embora não tenham sido adquiridos veículos movidos a gás ou 

eletricidade – solução que está atualmente a ser ponderada pelo Executivo 

numa visão de futuro – a redução do impacto ambiental é amplamente sentida 

na substituição de viaturas com mais de vinte anos por viaturas novas, com 

consumos muito mais reduzidos e eficientes, além da redução nos custos de 

manutenção das mesmas. ----------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador José Mota, usando novamente a palavra, e 
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distinguindo aquilo que é a capacidade de ETAR’s com funções diferentes, 

explicou que para servir a zona do Freixo estava programada a construção da 

ETAR de Magães, junto ao Rio de Galinhas, sendo que a denominada ETAR 

do Moinho, compacta e com custos mais reduzidos, tinha simplesmente por 

objetivo a supressão de duas fossas de loteamentos que não estavam 

devidamente tratadas, sem a adequada capacidade para dar resposta ao 

crescimento destes loteamentos. Para servir a zona de Avessadas estava 

prevista no documento de enquadramento estratégico a construção de uma 

outra ETAR, situada junto à Ribeira de Manhuncelos, com capacidade para 

permitir a desativação de um conjunto de soluções provisórias, entre as quais a 

estação elevatória construída junto à Igreja de Tuías. ----------------------------------

----- Concluiu que embora ambas as soluções sejam tecnicamente válidas, não 

poderá ser confundida a capacidade de uma ETAR para servir a zona de 

Avessadas com aquilo que originalmente se pretendia com a denominada 

ETAR do Moinho. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente deu por encerrado 

este período, passando para a ordem de trabalhos. ------------------------------------- 

-----------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------- 

1. Aprovação da Ata da Reunião da Câmara Municipal do dia 25 de fevereiro 

de 2019 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a qual, 

depois de lida, foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------- 

2. Balancete de Tesouraria do dia 08 de março de 2019. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 08/03/2019, onde se constatou que havia um saldo 

de 11.709.001,19€ (onze milhões, setecentos e nove mil, um euro, e dezanove 
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cêntimos) de Operações Orçamentais, e 1.521.013,66€ (um milhão, quinhentos 

e vinte e um mil, treze euros, e sessenta e seis cêntimos) de Operações não 

Orçamentais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

3. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

CERCIMARCO – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas, CRL; minuta do protocolo (Doc. 03). Presente à reunião minuta 

do protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara. 06.03.2019”. ---------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a 

CERCIMARCO – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas, CRL, tendo em vista regular a utilização do Pavilhão 

Bernardino Coutinho, por esta cooperativa. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo protocolo. ---------------------------------------------------------------------------- 

4. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Associação Obras Sociais S. Vicente de Paulo – Centro Social S. Martinho de 

Soalhães; minuta do protocolo (Doc. 04). Presente à reunião minuta do 

protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara. 06.03.2019”. ---------------------------------------------  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Associação Obras de S. Vicente de Paulo – Centro Social de S. Martinho 
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de Soalhães, tendo como objetivo a cedência de transporte para a recolha 

de bens alimentares junto ao Banco Alimentar Contra a Fome durante o 

ano de 2019. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

substituto legal para outorgar no respetivo protocolo. ---------------------------- 

5.  Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Fabrica da Igreja Paroquial de S. Martinho de Ariz – Apoio Financeiro; minuta 

do protocolo (Doc. 05). Presente à reunião minuta do protocolo de colaboração 

mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara. 06.03.2019”. ----------------------------------------------------------------------------  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Fábrica da Igreja Paroquial de S. Martinho de Ariz, para a atribuição de um 

subsídio de 500,00€ (quinhentos euros) como comparticipação pecuniária 

para a realização das festividades em honra de Santa Eulália, de acordo 

com a candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses – 

Apoio Financeiro; minuta do protocolo (Doc. 06). Presente à reunião minuta do 

protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara. 06.03.2019”. ---------------------------------------------  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a 
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de 

Canaveses, para a atribuição de um subsídio de 48.000,00€ (quarenta e 

oito mil euros), em prestações mensais de 4.000,00€ (quatro mil euros), 

como comparticipação pecuniária no cumprimento do Plano de 

Atividades, de acordo com a candidatura. Mais foi deliberado dar poderes 

à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e a Academia 

de Patinagem do Marco; minuta do contrato-programa (Doc. 07). Presente à 

reunião minuta do protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 06.03.2019”. ---------------------------  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e Academia de 

Patinagem do Marco, para a comparticipação financeira de 10.795,00 € 

(dez mil, setecentos e noventa e cinco euros), através de duas prestações 

a pagar até ao final da época desportiva 2019, para a prossecução do 

programa de desenvolvimento desportivo apresentado na cláusula 

segunda do contrato referido. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato-

programa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo 

Desportivo de Tabuado; minuta do contrato-programa (Doc. 08). Presente à 

reunião minuta do protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 06.03.2019”. ---------------------------  
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Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo 

Desportivo de Tabuado, para a comparticipação financeira de 6.000,00€ 

(seis mil euros), para a prossecução do programa de desenvolvimento 

desportivo apresentado na cláusula segunda do contrato referido. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar no respetivo contrato-programa. ------------------------------------- 

9.  Contrato-Programa entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo 

Desportivo Foz do Tâmega – Torrão; minuta do contrato-programa (Doc. 09). 

Presente à reunião minuta do protocolo de colaboração mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 06.03.2019”. ------------   

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo 

Desportivo Foz do Tâmega – Torrão, para a comparticipação financeira de 

1.909,06€ (mil, novecentos e nove euros, e seis cêntimos), para a 

prossecução do programa de desenvolvimento desportivo apresentado 

na cláusula segunda do contrato referido. Mais foi deliberado dar poderes 

à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

contrato-programa. ----------------------------------------------------------------------------- 

10. Proposta de Consolidação de Mobilidade Intercarreiras; proposta (Doc. 10). 

Presente à reunião proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara. 06.03.2019”. ---------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a consolidação de mobilidade 

intercarreiras dos trabalhadores Adão Abel Bessa Rodrigues, Assistente 
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Técnico; Maria Gabriel Pinto Coelho de Magalhães, Assistente Técnico; 

Elisa Maria Monteiro Morais Pereira, Assistente Técnico; Augusto 

Fernando Magalhães, Assistente Técnico, nos termos do n.º 5 do artigo 

99º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovado em 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação. ------------------------ 

11. Proposta de Escritura de Justificação Notarial – Prédio Urbano destinado a 

ETAR, com logradouro, na Freguesia do Marco, Concelho do Marco de 

Canaveses; Proposta (Doc. 11). Presente à reunião proposta de Escritura de 

Justificação Notarial mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 06.03.2019”. ---------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, para a celebração de escritura de Justificação Notarial, do 

prédio urbano destinado a ETAR, com logradouro, na Freguesia do 

Marco, inscrito na matriz 5811, da Freguesia do Marco e não descrito na 

Conservatória do Registo Predial. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar na respetiva 

escritura. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Concessão / Cedência Temporária da Exploração do Restaurante / Bar 

do Parque Fluvial do Tâmega; programa de concursos e caderno de encargos 

(Doc. 12). Presente à reunião o programa de procedimento da 

concessão/cedência mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara. 06.03.2019”. --------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o programa de concurso e caderno 

de encargos, nos termos apresentados, bem como as condições gerais 
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para a abertura do procedimento da concessão / cedência temporária da 

Exploração do Restaurante / Bar do Parque Fluvial do Tâmega. --------------- 

13. Hasta Pública para alienar Património Imóvel do Município; Proposta 

(Doc. 13). Presente à reunião proposta mencionada para alienação de 

património do Município. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara. 06.03.2019”. ------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, bem como as condições gerais, para alienação de 

Património Imóvel do Município, nomeadamente, um prédio urbano 

(antiga Escola do Vimieiro) inscrito na matriz predial urbana da Freguesia 

de Sande e São Lourenço do Douro, sito no lugar de Vimieiro, com a área 

total de 1.100 m2.  Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

ou seu substituto legal para outorgar na respetiva escritura. ------------------- 

14. Proposta da submissão à Assembleia Municipal da adesão à Associação 

Internacional das Cidades Educadoras (Doc. 14). Presente à reunião o 

processo mencionado para deliberação de submeter à Assembleia Municipal. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “Para deliberação. A 

submeter à Assembleia Municipal. 06.03.2019”. ------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar submeter à Assembleia Municipal a 

proposta da adesão desta Câmara à Associação Internacional das 

Cidades Educadoras, nos termos do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

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

15. Voto de Louvor à Seleção Portuguesa do Clero; Voto de Louvor (Doc. 15). 

Presente à reunião o voto de louvor mencionado. Pela Sra. Presidente foi 
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exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 06.03.2019”. -------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à Seleção 

Portuguesa do Clero, que após participação no Campeonato Europeu de 

Futsal, sagrou-se Campeã da Europa, realçando-se a participação do 

Pároco de Alpendorada e Matos e São Lourenço do Douro, José Ricardo 

Dias, o qual prestigia e dignifica o Município do Marco de Canaveses. ------ 

16. Voto de Louvor à Associação Desportiva de Constance.  Voto de Louvor 

(Doc. 16). Presente à reunião o voto de louvor mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 06.03.2019”. ------------

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à Associação 

Desportiva de Constance, a qual alcançou o título de Campeã Distrital do 

Porto após participação no Campeonato Distrital de Futebol de nove, 

prestigiando e dignificando o Município do Marco de Canaveses. ------------ 

------------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA--------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezassete horas, a Senhora 

Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a 

presente ata que foi aprovada em minuta, nos termos do artigo 57.º do anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. E eu, Maria da Piedade Teixeira 

Ferreira, Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara 

Municipal, a subscrevi e assino. --------------------------------------------------------------- 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

----------------------------------------Dra. Cristina Vieira--------------------------------------- 

_______________________________________________________________ 
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