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

------------ATA DA REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO----------- 

-----------------MARCO DE CANAVESES DE 23 DE ABRIL DE 2019---------------- 

----- Aos vinte e três dias do mês de abril 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, Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo, Paulo Ramalheira Teixeira e 

comigo, Maria da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica da 

Administração Geral, como secretário da presente reunião, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal do Marco de Canaveses. Quando eram 

dezassete 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, começou por dar nota do e-mail 

remetido pelo Vereador António Dias, no dia 11 de abril, solicitando a sua 

substituição enquanto Vereador do Executivo Municipal no período entre 11 e 

30 de abril de 2019, por se encontrar ausente do país. Na sequência desta 

solicitação, foi efetuada a leitura do auto de posse do elemento seguinte da 

Lista do PPD/PSD, Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo, que tomou posse 

como Vereador da Câmara Municipal durante o período anteriormente 

mencionado. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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---- Em seguida, a Senhora Presidente passou a fornecer algumas informações 

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

----- Começou por informar que no dia 11 de abril esteve presente na 18.ª 

Reunião Ordinária do Conselho Intermunicipal da CIM e na apresentação do 

projeto “Juntos pela CERCIMARCO e pela Associação Salvador”. ------------------

----- No dia 12 de abril, o Executivo esteve representado na sessão de abertura 

do 1.º Encontro de Educação do Tâmega e Sousa “Educação Inclusiva – O 

novo paradigma da Escola”. --------------------------------------------------------------------

----- Também no dia 12 de abril foi entregue aos Bombeiros Voluntários de 

Marco de Canaveses um conjunto de equipamentos no âmbito da campanha 

“Quartel Eletrão”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ainda no mesmo dia teve lugar o 6.º Encontro de Boccia Sénior do 

Tâmega e Sousa, promovido pela Comunidade Intermunicipal, e foi 

comemorado o vigésimo quinto aniversário da ANO. Pelas vinte e duas horas 

decorreu uma ação de sensibilização sobre o consumo de álcool nos 

estabelecimentos comerciais do Marco de Canaveses, no âmbito de uma 

atividade proposta e aprovada em sede do Conselho Municipal de Segurança. -

----- No dia 13 de abril realizou-se o Concurso Distrital de Manobras de 

Bombeiros e Cadetes, organizado pela Federação de Bombeiros do Distrito do 

Porto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No mesmo dia, o Executivo também participou do projeto “Pintar de 

Verde”, promovido pela Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, 

no Encontro Municipal de Dança, que contou com a presença das Escolas 
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Municipais de Desporto, e do espetáculo musical “O brilho das estrelas”, 

apresentado pelo projeto “Pauta Musical”, em Vila Boa do Bispo. ------------------- 

----- No dia 14 de abril ocorreu o 1.º Festival da Orquídea, na Freguesia de 

Soalhães, sendo que no mesmo dia foi inaugurado o órgão de tubos adquirido 

para a Paróquia de Soalhães. ----------------------------------------------------------------- 

------ No dia 16 de abril foi feito o atendimento público aos munícipes das 

Freguesias de Tabuado, Várzea, Aliviada e Folhada e Marco. ----------------------- 

------ Mais tarde nesse mesmo dia reuniu o Conselho Geral da Associação 

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

------ No dia 17 de abril foi assinada a escritura dos terrenos e ETAR da Ponte 

das Tábuas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Também no dia 17 de abril, o auditório da sede da Junta de Freguesia de 

Alpendorada, Várzea e Torrão foi palco do debate “Democracia – Geração 

Milenial”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No dia 18 de abril foi efetuada uma visita de trabalho à Freguesia de 

Penha Longa e Paços de Gaiolo. ------------------------------------------------------------- 

----- Nessa tarde, a Presidente da Câmara Municipal concedeu uma entrevista 

no âmbito de um trabalho académico levado a cabo por duas alunas 

Marcoenses do Instituto Politécnico de Bragança, sobre o papel da mulher na 

sociedade contemporânea. --------------------------------------------------------------------- 

----- O dia 18 de abril culminou com a celebração das Endoenças. ----------------- 

------ Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos Senhores 

Vereadores que desejassem intervir neste período. ------------------------------------- 
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----- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, começou por questionar 

se o Município de Marco de Canaveses se fez representar no seminário 

nacional que anualmente a Associação Bandeira Azul da Europa promove, no 

âmbito do Projeto Eco-Escolas, e que este ano decorreu em Lagoa, no Algarve. 

Em caso afirmativo, perguntou quantas escolas e professores do Marco de 

Canaveses marcaram presença nesse encontro. ---------------------------------------- 

----- Não obstante a informação escrita remetida pelo Vereador Paulo Couto 

acerca do serviço de transporte urbano UrbMarco, questionou se já houve 

algum desenvolvimento acerca da eventual prorrogação do contrato de 

prestação de serviços, tendo-se apontado como alternativa a interrupção 

temporária deste serviço, até que os procedimentos concursais sejam 

ultimados pela Comunidade Intermunicipal enquanto autoridade na área dos 

transportes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----- Por fim, em relação ao tema recorrente da transferência de competências 

para os Municípios, indagou se nas áreas da educação e da saúde houve 

alguma evolução naquilo que diz respeito à disponibilização de informação útil 

à Câmara Municipal, e em caso afirmativo, se os Vereadores poderão ter 

acesso a essa mesma informação. -----------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, indicou que irá solicitar aos serviços a 

informação pretendida acerca do seminário realizado no âmbito do projeto Eco-

Escolas, a qual será posteriormente reencaminhada para o Vereador. ------------ 

----- Em relação à transferência de competências para os Municípios no 

domínio da educação, referiu que os mapas rececionados na Câmara 
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Municipal no dia da última Reunião de Câmara – e que poderão ser 

disponibilizados aos Vereadores – já foram adequadamente analisados pelos 

serviços, que detetaram algumas incongruências, tendo sido agendada para o 

dia 24 de abril uma reunião em que se formulará a minuta de informação que 

será enviada em resposta. ----------------------------------------------------------------------

----- No que concerne ao domínio da saúde, indicou que também fará chegar 

aos Vereadores a informação rececionada na sequência da reunião realizada 

com a ARS Norte. ---------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Paulo Couto, em complemento, e respondendo à 

questão relativa ao UrbMarco, informou que a Câmara Municipal de Marco de 

Canaveses está a proceder às necessárias diligências no sentido de acautelar 

o normal funcionamento dos serviços públicos de transporte regular de 

passageiros (UrbMarco). No entanto, o referido contrato, outorgado a 17 de 

julho de 2015, com o prazo de um ano, e renovável por iguais períodos até um 

máximo de três renovações, só poderá ser prorrogado, mediante autorizações 

provisórias emitidas pela CIM enquanto autoridade de transportes, até ao dia 3 

de dezembro de 2019, limite legal imposto pelo disposto no n.º 1 do art.º 10.º 

do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, 

aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho. Assim, considerando que se 

encontra em fase de estudo por parte da CIM do Tâmega e Sousa, em 

articulação com os Municípios envolvidos, o lançamento do necessário 

procedimento para contratualização destes serviços, no qual se pretende incluir 

os circuitos atualmente servidos pelo UrbMarco, a Câmara Municipal está a 
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ultimar o caderno de encargos da prestação de serviço público de transporte de 

passageiros, visando a sua colocação a concurso público. ----------------------------

----- A Senhora Presidente, retomando a palavra, e na sequência de uma 

questão suscitada pelo Vereador José Mota em anterior Reunião de Câmara, 

informou que se realizou a Assembleia Geral da Artâmega, onde ficou 

esclarecido que o contrato de patrocínio com o Ministério da Educação tem 

uma vigência de dois anos, pelo que apenas terá que ser revisto em abril ou 

maio de 2020, altura em que a Artâmega terá que apresentar novos 

argumentos relativamente às instalações que ocupar à data. -------------------------

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

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

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

1. Pedido de Substituição do Senhor Vereador, António Fernandes da Silva 

Dias, entre os dias 11/04/2019 e 30/04/2019. ---------------------------------------------

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

2. Instalação de um Vereador na Câmara Municipal do Marco de Canaveses. 

Auto de Posse do Vereador Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo (PPD/PSD), 

por substituição, pelo período de 11/04/2019 e 30/04/2019. -------------------------- 

3. Aprovação da ata da reunião da Câmara Municipal do dia 10 de abril de 

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

de lida, foi aprovada por unanimidade. Não votou o Senhor Vereador Vítor 

Manuel de Vasconcelos Gonçalo, nos termos do n.º 3 do artigo 34.º do CPA. --- 

4. Balancete de Tesouraria do dia 18 de abril de 2019. Foi apreciado o 
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Balancete de Tesouraria de 18/04/2019, onde se constatou que havia um saldo 

de 12.308.632,15€ (doze milhões, trezentos e oito mil, seiscentos e trinta e dois 

euros, e quinze cêntimos) de Operações Orçamentais, e 1.543.123,53€ ( um 

milhão, quinhentos e quarenta e três mil, cento e vinte e três euros, e cinquenta 

e três cêntimos) de Operações não Orçamentais. --------------------------------------- 

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

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

Fábrica da Igreja Paroquial de Paços de Gaiolo – Apoio Financeiro; minuta do 

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

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Paços de Gaiolo. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho. “À Câmara 16.04.2019”. ---------------------------------------------------------- 

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 Paços de Gaiolo, para a comparticipação 

pecuniária de 500,00€ (quinhentos euros) para a realização das 

festividades em honra de Nossa Senhora da Livração – Fandinhães, de 

acordo com a candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

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

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

Fábrica da Igreja Paroquial de Sande – Apoio Financeiro; minuta do protocolo 

(Doc. 06). Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a 
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estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Sande. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho. “À 

Câmara 16.04.2019”. -----------------------------------------------------------------------------

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 Sande, para a comparticipação pecuniária 

de 500,00€ (quinhentos euros) para a realização das festividades em 

honra de São Tiago, de acordo com a candidatura apresentada. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

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

Fábrica da Igreja da Paróquia de S. Miguel de Rio de Galinhas – Apoio 

Financeiro; minuta do protocolo (Doc. 07). Presente à reunião minuta do 

Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Fábrica da Igreja da Paróquia de S. Miguel de Rio de Galinhas.  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Fábrica da Igreja da Paroquia de S. Miguel de Rio de Galinhas, para a 

comparticipação pecuniária de 500,00€ (quinhentos euros) para a 

realização das Festividades em Honra de S. Miguel de Rio de Galinhas, de 

acordo com a candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

contrato-programa. ----------------------------------------------------------------------------- 
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8. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Fábrica da Igreja Paroquial de Penhalonga – Apoio Financeiro; minuta do 

protocolo (Doc. 08). Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Penhalonga. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 16.04.2019”. ---------------------------------------------------------- 

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 Penhalonga, para a comparticipação 

pecuniária de 500,00€ (quinhentos euros) para a realização das 

Festividades em Honra de Santa Maria Maior – Penhalonga, de acordo 

com a candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

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

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

Associação Cultural e Recreativa de Tabuado – Apoio Financeiro; minuta do 

protocolo (Doc. 09). Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação Cultural 

e Recreativa de Tabuado. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 16.04.2019”. ---------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Associação Cultural e Recreativa de Tabuado, para a comparticipação 
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financeira de 2.750,00€ (dois mil, setecentos e cinquenta euros) para o 

cumprimento do Plano de Atividades, de acordo com a candidatura 

apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 

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

10. Proposta do Contrato de Cooperação entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Junta de Freguesia de Banho e Carvalhosa; minuta do contrato 

(Doc. 10). Presente à reunião minuta do contrato de cooperação a estabelecer 

entre o Município do Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Banho e 

Carvalhosa. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara 16.04.2019”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Junta de Freguesia de Banho e Carvalhosa, para a comparticipação 

pecuniária de 500,00€ (quinhentos euros) para a realização das 

Festividades em Honra de S. Romão, de acordo com a candidatura 

apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 

seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato. ------------------------ 

11. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e o 

Hóquei Clube do Marco; minuta do protocolo (Doc. 11). Presente à reunião 

minuta do Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município do Marco 

de Canaveses e o Hóquei Clube do Marco. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 16.04.2019”. -------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Hóquei Clube do Marco, que visa a utilização do Pavilhão Bernardino 

Coutinho e Piscina Municipal do Marco, exclusivamente para a realização 

das Férias Desportivas “Oficina do Hóquei” de 15 a 19 de abril de 2019. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

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

Associação Obras Sociais de S. Vicente de Paulo – Apoio Financeiro; minuta 

do protocolo (Doc. 12). Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação Obras 

Sociais de S. Vicente de Paulo. Pela Senhora Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 16.04.2019”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Associação Obras Sociais de S. Vicente de Paulo, para a comparticipação 

de 500,00€ (quinhentos euros) para a prossecução da ação descrita na 

cláusula primeira do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo 

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

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

Associação de Budo do Marco; minuta do protocolo (Doc. 13). Presente à 

reunião minuta do Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município do 
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Marco de Canaveses e a Associação de Budo do Marco. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 16.04.2019”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Associação de Budo do Marco, que visa regular a utilização do Pavilhão 

Desportivo da EB 2/3 do Marco, exclusivamente para a realização do 

Estágio de Primavera de Karaté, no dia 4 de maio. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

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

14. Protocolo de Cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Escola Superior de Saúde de Santa Maria; minuta do protocolo (Doc. 14). 

Presente à reunião minuta do Protocolo de colaboração a estabelecer entre o 

Município do Marco de Canaveses e a Escola Superior de Saúde de Santa 

Maria. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

16.04.2019”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

Escola Superior de Saúde de Santa Maria, que visa estabelecer uma 

parceria de âmbito genérico para o desenvolvimento e para a 

concretização de ações que visem a partilha de documentação e 

informação, investigação e realização de eventos. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

respetivo protocolo. ---------------------------------------------------------------------------- 
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15. Protocolo de Cooperação Institucional entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL; minuta do 

protocolo (Doc. 15). Presente à reunião proposta de denúncia do protocolo 

existente entre o Município do Marco de Canaveses e a Cooperativa de 

Formação e Animação Cultural, CRL. Pela Senhora Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 16.04.2019”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar e denunciar a renovação sucessiva e 

tácita dos protocolos que se encontram em anexo à proposta. ---------------- 

16. Protocolo de Cooperação e Parceria entre a Câmara Municipal do Marco 

de Canaveses e o NEFUP – Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade 

do Porto; minuta do protocolo (Doc. 16). Presente à reunião minuta do 

Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de 

Canaveses e o NEFUP – Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do 

Porto. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 

16.04.2019”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de 

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

NEFUP – Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto, que 

visa a cooperação e a parceria entre as instituições signatárias, 

estabelecendo bases para o apoio da Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses ao desenvolvimento do projeto “As contradanças e quadrilhas 

enquanto património cultural imaterial da região duriense”. Mais foi 
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deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar no respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------- 

17. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019 entre o Município 

do Marco de Canaveses e a Associação de Cicloturismo de Manhuncelos; 

minuta do contrato-programa (Doc. 17). Presente à reunião minuta do contrato 

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

Associação de Cicloturismo de Manhuncelos. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 16.04.2019”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa, a 

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

Cicloturismo de Manhuncelos, para a comparticipação financeira de 

500,00€ (quinhentos euros) para a prossecução do programa de 

desenvolvimento desportivo apresentado na cláusula segunda do 

presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente 

ou seu substituto legal para outorgar no respetivo contrato-programa. ----- 

18. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019 entre o Município 

do Marco de Canaveses e o Grupo Desportivo da Feira Nova; minuta do 

contrato-programa (Doc. 18). Presente à reunião minuta do contrato-programa 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo Desportivo 

da Feira Nova. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara. 16.04.2019”. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa, a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo 
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Desportivo da Feira Nova, para a comparticipação financeira de 2.000,00€ 

(dois mil euros) para a prossecução do programa de desenvolvimento 

desportivo apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

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

19. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019 entre o Município 

do Marco de Canaveses e Amadores de Pesca do Marco; minuta do contrato-

programa (Doc. 19). Presente à reunião minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e Amadores de Pesca 

do Marco. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À 

Câmara. 16.04.2019”. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa, a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e Amadores de 

Pesca do Marco, para a comparticipação financeira de 3.000,00€ (três mil 

euros) para a prossecução do programa de desenvolvimento desportivo 

apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

20. Voto de Louvor à Equipa B dos Bombeiros Voluntários do Marco de 

Canaveses, com o título de Campeão de Distrital (Doc. 20). Presente à reunião 

Voto de Louvor à Equipa B dos Bombeiros Voluntários do Marco de 

Canaveses, que após participação no Concurso Distrital de Manobras de 

Bombeiros e Cadetes, da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto, 
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alcançou o título de Campeão de Distrital. Pela Senhora Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara. 16.04.2019”. ------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à Equipa B dos 

Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, que após participação no 

Concurso Distrital de Manobras de Bombeiros e Cadetes, alcançou o 

título de Campeão Distrital, dignificando e prestigiando o Município do 

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

--------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO--------------------------------

----- No final do período da ordem do dia, a Senhora Presidente deu a palavra 

aos munícipes presentes que desejassem intervir, não se registando qualquer 

inscrição neste sentido por parte do público presente. ---------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezoito horas e catorze minutos 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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