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

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

------------MARCO DE CANAVESES DE 28 DE SETEMBRO DE 2020------------- 

----- Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, 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, Alcino Jorge de Saraiva Vieira e comigo, Maria 

da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica da Secção 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 passou a fornecer algumas informações acerca da 

atividade municipal. -------------------------------------------------------------------------------

----- Começou por referir que no dia 15 de setembro decorreu uma reunião por 

videoconferência com a APA – Agência Portuguesa do Ambiente. ------------------

----- No dia 16 de setembro, teve lugar uma reunião com os representantes da 

nova empresa responsável pela prestação de serviços de segurança e higiene 

no trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Já o dia 18 de setembro foi preenchido com uma visita à Escola EB1 da 

Esperança (Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada), com uma reunião da 

Subcomissão da Proteção Civil que trata dos assuntos relacionados com a 

Covid-19, e com a presença na cerimónia de tomada de posse da nova Direção 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses. 

----- No dia 19 de setembro, na qualidade de Presidente da Dolmen e de Vogal 

da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, marcou presença no programa 

televisivo “Aqui Portugal”, transmitido pela RTP em direto de Baião. ----------------

----- O dia 21 de setembro marcou a abertura oficial do parque de 
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estacionamento da Quinta do Casal, bem como a inauguração do Balcão de 

Atendimento do IEFP no Marco de Canaveses. -------------------------------------------

----- No dia 22 de setembro, reuniu o Conselho Municipal de Segurança, tendo 

também se realizado uma reunião entre a Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa e a ANACOM. ---------------------------------------------------------------

----- Neste mesmo dia, o Executivo também esteve representado na 

apresentação do documentário sobre a Serra da Aboboreira, em Baião, no 

âmbito do conjunto de filmes produzidos pela Associação de Municípios do Baixo 

Tâmega. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 23 de setembro procedeu-se à assinatura do auto de consignação 

das obras do ciclo urbano da água da zona envolvente à Ponte de Canaveses. 

Mais tarde, pelas quinze horas, reuniu o Conselho Regional da CCDRN. ---------

----- Para o dia 25 de setembro foi agendada uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de Marco de Canaveses. ------------------------------------------

----- No dia 26 de setembro teve lugar a assinatura do auto de consignação do 

contrato de empreitada da requalificação da Alameda da Saudade (Alpendorada, 

Várzea e Torrão). ----------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, no dia 27 de setembro, o Vice-Presidente da Câmara participou na 

cerimónia eucarística em honra de S. Miguel de Rio de Galinhas. -------------------

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

Vereadores que desejassem intervir neste período. -------------------------------------

----- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, começou por abordar e 

frisar a importância do Programa Ecoescolas naquilo que é a preparação das 

novas gerações para uma maior sensibilidade para as questões de caráter 

ambiental. Embora sublinhando ter sido este um ano claramente atípico, não 

deixou de manifestar a sua preocupação com a acentuada diminuição do número 

de estabelecimentos escolares do Marco de Canaveses que continuam 

associados a este programa, pelo que, em jeito de sugestão, e tendo em 

consideração não estarem em causa encargos financeiros significativos para a 

Autarquia, propôs que, como estímulo e incentivo às escolas para continuarem 

associadas a este programa, a verba anual atribuída pela Câmara Municipal a 
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cada estabelecimento escolar possa ser incrementada, de duzentos (200€) para 

duzentos e cinquenta euros (250€). ----------------------------------------------------------

----- Passando a abordar em seguida algumas questões relacionadas com a área 

do ambiente, revelou ter tido conhecimento de que o Ministro do Ambiente, 

marcando presença numa cerimónia oficial bem próxima ao Marco de 

Canaveses, terá avançado com a possibilidade de o Governo apoiar 

financeiramente a requalificação da ETAR de Ponte das Tábuas, notícia que 

naturalmente se saúda. No entanto, tendo sido afirmado na última sessão da 

Assembleia Municipal que esta importante requalificação vai também permitir 

resolver o problema de saneamento em S. Martinho de Aliviada (Freguesia de 

Várzea, Aliviada e Folhada), questionou como é que o Executivo pretende levar 

a cabo esta operação, do ponto de vista técnico, recordando que, em tempos, 

chegou a ser ponderada a possibilidade de se construir uma nova ETAR na zona 

da Pontinha, em vez de se requalificar a ETAR de Ponte das Tábuas. -------------

----- Tendo conhecimento de que está a ser desenvolvido um projeto para as 

redes de abastecimento de água e saneamento na Freguesia de Banho e 

Carvalhosa, questionou qual a fonte prevista para o abastecimento de água e 

qual a estrutura de tratamento a que se prevê ligar a rede de esgotos, sabendo-

se à partida que não existe nenhuma unidade de tratamento naquela área 

geográfica. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à anunciada obra na rede de saneamento de Avessadas, que 

prevê a instalação de coletor de saneamento numa determinada artéria, indagou 

para que unidade de tratamento está previsto encaminhar o efluente resultante. 

----- Depois, solicitou um ponto de situação em relação à evolução do processo 

judicial que opõe a Câmara Municipal de Marco de Canaveses a uma unidade 

de produção pecuária sedeada na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. 

----- Na sequência de um alerta deixado por um munícipe, suscitou a questão 

referente à limpeza do Parque Fluvial do Tâmega. Tendo sido contratada uma 

empresa externa para proceder à limpeza e manutenção deste espaço, 

questionou se têm sido identificados problemas ao nível da execução desta 

tarefa, uma vez que os resultados alcançados não estarão de acordo com as 
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expetativas iniciais. --------------------------------------------------------------------------------

----- Agradecendo a informação que lhe foi facultada, relativa a contratos 

celebrados com entidades externas, questionou a que diz respeito o contrato de 

assessoria dirigido à área do desporto e juventude, celebrado com Rosmel 

Barroso, num valor que ascende a quarenta e sete mil euros (47.000€) em dois 

anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Também solicitou um esclarecimento acerca de um contrato celebrado com 

a empresa “Páginas Apetecíveis”, questionando qual a utilização dada aos cento 

e vinte e um mil, setecentos e sessenta e oito euros (121.768€) cabimentados 

sob o título de “medidas minimizadoras”, e quais os resultados práticos deste 

substancial investimento. ------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, questionou quais as entidades ou serviços que foram contemplados 

pelo pacote informático contratualizado junto da MEO. ---------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, e começando pela questão relacionada 

com o Programa Ecoescolas, indicou que a comunidade educativa tem vindo a 

salientar que o processo relacionado com este programa se tem tornado mais 

burocrático, fator que poderá ser dissuasor da manutenção no mesmo. -----------

----- Fez notar que a Câmara Municipal manteve o apoio financeiro ao projeto 

Ecoescolas, apesar de este ter cessado em março, por força da pandemia de 

Covid-19, sendo que inclusivamente alguns estabelecimentos escolares 

solicitaram autorização para utilização parcial destas verbas para outros fins, 

relacionados com o combate à pandemia. Acrescentou que não havendo até ao 

momento qualquer indicação por parte dos estabelecimentos escolares de que 

a verba transferida no âmbito deste programa é insuficiente, nem sendo 

propriamente reconhecida a necessidade de um investimento extra, expressou 

que talvez não haja uma justificação efetiva e credível para incrementar este 

apoio. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao anúncio feito pelo Ministro do Ambiente, Eng.º Matos Fernandes, 

revelou que tendo reunido com este em fevereiro, em Lisboa, e abordada a 

questão relacionada com um dos principais passivos ambientais que subsiste no 

território do Marco de Canaveses, o Ministro manifestou disponibilidade para 
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proceder à abertura de um aviso para utilização de verbas comunitárias em 

overbooking para a requalificação da ETAR de Ponte das Tábuas, até um limite 

máximo de um milhão de euros (1.000.000€). ---------------------------------------------

----- Quanto à unidade de tratamento para onde serão encaminhados os 

efluentes da rede de saneamento em Banho e Carvalhosa, explicou que as 

soluções técnicas estão a ser devidamente estudadas ao nível da elaboração do 

projeto. No que concerne ao abastecimento de água para a Freguesia de Banho 

e Carvalhosa, foi desde já firmado um compromisso com a empresa Águas do 

Norte, para aquisição dessa mesma água. -------------------------------------------------

----- Quanto à questão relacionada com a limpeza e manutenção do Parque 

Fluvial do Tâmega, frisou que neste período de pandemia, a afluência a este 

local, em particular por parte de grupos de jovens, tem sido especialmente 

intensa, pelo que será natural que porventura se detetem algumas carências ao 

nível da limpeza de resíduos, como beatas de cigarros, mesmo estando este 

serviço delegado a uma empresa externa. Aditou que a empresa tem vindo a 

cumprir com aquilo que se encontra estabelecido no caderno de encargos, 

embora, naturalmente, nem sempre seja fácil dar uma resposta eficiente à 

circunstância de o Parque Fluvial estar a ser sobejamente utilizado pela 

população, o que resulta num acúmulo anormal de resíduos em horários 

específicos. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Passando para os esclarecimentos solicitados ao nível dos contratos 

celebrados com entidades externas, começou por explicar que o Rosmel Barroso 

é o colaborador que tem assumido a assessoria da Câmara Municipal de Marco 

de Canaveses na área da juventude e do desporto, com uma colaboração ativa 

na elaboração da Carta Estratégica do Desporto, na definição de um conjunto de 

propostas que incidem sobre políticas de juventude e ambientais, na preparação 

de projetos como o “Grafiti OPJ” ou o “Hip Hop”, e no acompanhamento e 

avaliação das publicações do Município nas redes sociais. Este colaborador 

esteve também associado à visão estratégica de dinamização do comércio local 

“Marcoense como nós”, bem como à organização do Festival da Juventude. ----

----- Quanto ao serviço prestado pela empresa “Páginas Apetecíveis”, na 
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sequência de um concurso público lançado, explicou estar relacionado com as 

medidas minimizadoras do impacto negativo das intervenções ao nível do PARU 

ao longo da cidade, passando também a descrever alguns dos serviços que esta 

empresa tem prestado, designadamente ao nível de imagem e comunicação, no 

que respeita a obras em curso, criação de outdoors e definição de uma linha de 

comunicação para dar a conhecer à população eventuais impactos negativos 

destas mesmas obras. ---------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao contrato firmado com a MEO, o mesmo diz respeito ao 

projeto desenvolvido durante este período de pandemia, quando foram cedidos 

equipamentos informáticos aos alunos, por forma a garantir que todos estes 

pudessem ter acesso à internet. ---------------------------------------------------------------

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

começou a sua intervenção prestando algumas informações referentes ao 

processo litigioso que opõe a Câmara Municipal de Marco de Canaveses à 

empresa Várzea Carnes, referindo que a Câmara Municipal decidiu, após 

sentença judicial proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, 

proceder à posse administrativa das instalações da empresa, dando seguimento 

à sua desocupação, por falta de licença de utilização para albergue de cerca de 

cinco mil cabeças de gado ovino. Neste sentido, o Município de Marco de 

Canaveses solicitou o apoio da Direção de Serviço de Alimentação e Veterinária 

da Região Norte, por forma a garantir todas as condições de segurança na 

desocupação das instalações e no encaminhamento dos animais. ------------------

----- Recordando o historial de todo o processo, informou que o atual Executivo 

Camarário, pouco depois da sua entrada em funções, notificou a empresa 

Várzea Carnes para a obrigatoriedade da reposição da legalidade urbanística 

das obras de construção de um pavilhão no local, na sequência de uma queixa 

formal apresentada por vários moradores do aglomerado urbano de Vilacetinho, 

devido aos constrangimentos sentidos pela proximidade de milhares de cabeças 

de gado. Em 28 de março de 2019, a Câmara Municipal proferiu um despacho 

que determinava a desocupação, num prazo máximo de dez dias, das 

instalações da empresa, por inexistência de licença de utilização. Tal decisão 
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não foi espontaneamente acatada pela empresa, que interpôs uma providência 

cautelar que suspendeu as decisões da Autarquia, a qual veio a ser julgada 

improcedente mediante sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Penafiel. Aditou que embora a empresa tenha apresentado recurso deste 

veredito, tal ação já não produz um efeito suspensivo das decisões da Câmara 

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

----- Face ao exposto, o que está agora em causa é a execução, por parte da 

Câmara Municipal, da decisão inicial de desocupação das instalações da 

empresa, aguardando-se apenas a disponibilidade da Direção de Serviços de 

Alimentação e Veterinária da Região Norte para colaborar neste sentido. Numa 

outra vertente, os moradores têm vindo a ser esclarecidos acerca da ação 

decisiva que a Câmara Municipal tem tido neste processo, rebatendo assim 

algumas críticas sobre uma suposta inoperância da Autarquia. ----------------------

----- Relativamente à questão da ETAR de Ponte das Tábuas, argumentou que 

sendo uma estrutura já existente, a solução que aparenta ser mais viável neste 

momento passa pela sua requalificação, e não pela construção de uma outra 

ETAR noutro local, atendendo inclusivamente ao caudal do Rio Ovelha, em 

particular no período de verão. -----------------------------------------------------------------

----- Sobre a possibilidade de a requalificação da ETAR de Ponte das Tábuas 

contribuir para a resolução de passivos ambientais na Freguesia de Várzea, 

Aliviada e Folhada, esclareceu tratar-se de soluções técnicas que estão a ser 

ponderadas ao nível do projeto. ---------------------------------------------------------------

----- Relativamente à mencionada artéria em Avessadas, explicou que embora 

ainda não exista uma solução em termos de encaminhamento de efluentes, a 

Câmara Municipal, em linha com aquilo que tem sido a sua visão estratégica, 

está a ponderar avançar para a instalação de infraestruturas de saneamento, 

antes de proceder à pavimentação em betuminoso desta via. Acrescentou que 

embora exista a perspetiva de poder ser construída uma ETAR para tratamento 

de águas residuais em Avessadas, ainda não foi possível alcançar um acordo de 

valores com o proprietário do respetivo terreno. ------------------------------------------

----- Corroborando a informação prestada pela Presidente da Câmara, indicou 
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que existe já um pré-acordo com a empresa Águas do Norte, para aquisição de 

água para abastecimento à Freguesia de Banho e Carvalhosa, estando também 

a ser estudada a implementação de infraestruturas de saneamento. ---------------

----- No que diz respeito à limpeza do Parque Fluvial do Tâmega, fez notar que 

a ação desenvolvida pela empresa responsável se revestiu de um caráter mais 

de sensibilização e de educação para a cidadania, do que propriamente de 

limpeza em si. Acrescentou que tendo em consideração a afluência ao Parque 

Fluvial do Tâmega por grupos de jovens, muitas vezes em período noturno, é 

tão somente natural que na manhã seguinte sejam visíveis vários resíduos 

deixados, os quais são prontamente recolhidos pelos colaboradores da empresa, 

durante o seu expediente. -----------------------------------------------------------------------

----- Como nota final, informou que foi agendada para o dia 29 de setembro uma 

sessão de esclarecimento com a EDP Produção, que visará clarificar os motivos 

pelos quais, durante este período de verão, não foi tão visível no Rio Tâmega o 

fenómeno do aparecimento de algas verdes. Estendeu o convite a todos os 

Vereadores para que possam marcar presença nesta sessão, que terá lugar 

pelas dez da manhã, no Auditório Municipal. ----------------------------------------------

----- O Senhor Vereador José Mota, usando novamente a palavra, começou por 

indicar que a disponibilidade evidenciada pelo Ministro do Ambiente para 

abertura de um aviso específico para financiamento da obra de requalificação da 

ETAR de Ponte das Tábuas vem comprovar aquilo que o Município sempre tem 

defendido, a saber, que a situação de litígio com a empresa concessionária 

Águas do Marco não deveria ser fator impeditivo para acesso a cofinanciamento 

comunitário para intervenções em infraestruturas de água e saneamento. --------

----- Neste sentido, felicitou a Presidente da Câmara pela capacidade que 

demonstrou ao conseguir influenciar o poder político e sensibilizar o Governo 

para a necessidade de intervenção nesta área no Marco de Canaveses, não 

deixando de sublinhar a fundamental importância da requalificação da ETAR de 

Ponte das Tábuas e da regularização do seu licenciamento. --------------------------

----- Quanto às questões anteriormente colocadas em termos de soluções de 

encaminhamento de efluentes, explicou que a sua preocupação é baseada no 
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facto de não fazer muito sentido promover o alargamento da rede de saneamento 

se não existirem soluções efetivas que permitam o encaminhamento e 

tratamento dos efluentes. A este propósito, relembrou que o Município de Marco 

de Canaveses elaborou um Documento de Enquadramento Estratégico (DEE) 

que identifica os locais para construção de novas ETAR’s, apelando para que o 

atual Executivo possa dar a devida consideração a este trabalho notável 

realizado pelos técnicos da Câmara Municipal. -------------------------------------------

----- Destacando a importância de sempre recordar os erros do passado, com o 

intuito de que os mesmos não venham a ser repetidos, lembrou o exemplo da 

famosa tampa de saneamento na zona de Travassos (Alpendorada, Várzea e 

Torrão), para onde eram direcionados os efluentes das fossas que se foram 

ligando a uma rede de saneamento que não encaminhava para qualquer estação 

de tratamento. Assim, argumentou que embora seja razoável, por uma questão 

de eficiência na gestão dos recursos, infraestruturar as vias antes de proceder à 

sua pavimentação, a preocupação com o encaminhamento dos efluentes deverá 

sempre estar presente nos processos de tomada de decisão. ------------------- 

Relativamente ao processo litigioso com a empresa Várzea Carnes, declarou 

que as preocupações sob o ponto de vista ambiental e da saúde e bem-estar 

dos moradores na zona envolvente e dos próprios animais se devem sobrepor à 

questão do licenciamento urbanístico, que eventualmente até seria de fácil 

resolução. Visto que estes processos judiciais não raro se arrastam por longos 

períodos, afirmou que seria de todo importante garantir uma rápida execução do 

veredito proferido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, contando 

para isso com a colaboração da Direção de Serviços de Alimentação e 

Veterinária da Região Norte, sob pena de a situação se tornar insustentável na 

vertente ambiental. --------------------------------------------------------------------------------

----- 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 ordinária de Câmara Municipal do dia 14 de julho 
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de 2020 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a qual, depois 

de lida, foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------- 

Não participou da votação o Vereador António Dias, por não ter estado presente 

na reunião a que a ata respeita. --------------------------------------------------------------- 
 

2. Balancete de Tesouraria do dia 25 de setembro de 2020. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 25/09/2020, onde se constatou que havia um saldo 

de 17.942.959,09€ (dezassete milhões, novecentos e quarenta e dois mil, 

novecentos  e cinquenta e nove euros, e nove cêntimos) de Operações 

Orçamentais, e 1.559.057,27€ (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, 

cinquenta e sete euros, e vinte e sete cêntimos ) de Operações não Orçamentais.    

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

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

Associação dos Combatentes da Guerra do Ultramar de Marco de Canaveses 

(Doc. 03). Presente à reunião minuta do contrato de cooperação mencionado. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 23/09/2020”. 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

Colaboração a estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a 

Associação dos Combatentes da Guerra do Ultramar de Marco de 

Canaveses, para atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 

500,00€ (quinhentos euros), de acordo com a candidatura apresentada. 

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 o Rancho 

Folclórico de Quintã – Soalhães – Apoio Financeiro (Doc. 04). Presente à reunião 

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

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 23/09/2020”. --------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

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

Folclórico de Quintã – Soalhães, para atribuição de uma comparticipação 
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financeira no valor de 500,00€ (quinhentos euros), de acordo com a 

candidatura apresentada. 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 

Associação Alegria de Crescer – Apoio Financeiro (Doc. 05). Presente à reunião 

minuta do protocolo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 23/09/2020”. ----------------------------------------------------------

Deliberado por  unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração 

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

Alegria de Crescer, para atribuição de uma comparticipação financeira no 

valor de 11.400,00€ (onze mil e quatrocentos euros), para a dinamização 

das atividades de animação e apoio à família no Ensino Pré-Escolar na 

Escola Básica da Barroca no ano letivo 2020/2021. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

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

6. Atribuição de topónimo para a Rua Alto de Rossos, Freguesia do Marco, deste 

Concelho. Presente à reunião proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 23/09/2020”. --------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

atribuindo-se o topónimo “Rua Alto de Rossos” na Freguesia do Marco, 

com início na Rua dos Rossos e fim na mesma rua. -------------------------------- 

7. Atribuição de novos topónimos para a Freguesia de Santo Isidoro e Livração, 

deste Concelho (Doc. 7). Presente à reunião proposta mencionada. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 23/09/2020”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

atribuindo-se os topónimos de acordo com o documento que se anexa e se 

dá por transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------    

8. Voto de louvor – Joaquim Pinto (Doc. 08). Presente a reunião o voto de louvor 
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mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho. “À Câmara 

23.09.2020”. --------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por  unanimidade aprovar o voto de louvor ao Marcoense Joaquim 

Pinto, pela conquista do Campeonato Nacional de Rampa, prestigiando e 

dignificando 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 registaram pedidos de 

intervenção neste período. ------------------------------------------------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis horas e cinquenta 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 Ferreira Teixeira, 

Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara Municipal, a 

subscrevi e assino. --------------------------------------------------- 

_________________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal__________________ 

_________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 


