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

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

-------------MARCO DE CANAVESES DE 08 DE JANEIRO DE 2021---------------- 

----- Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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, 

Cláudia Regina Soares Ferreira, Assistente Técnico da 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 prestar informação acerca da atividade 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Começou por referir que nos dias 22 e 23 de dezembro foram realizadas 

visitas a alguns munícipes idosos, identificados pelo Corpo do Comando 

Operacional da GNR de Amarante, no âmbito do Programa “Censos Sénior”, e 

a quem, em parceria com o Caerus, foram entregues cabazes de natal. ----------

----- No dia 22 de dezembro também teve lugar o sorteio final do Concurso 

“Marcoense como nós”, sendo que os prémios referentes a este concurso têm 

vindo a ser entregues nestes últimos dias. -------------------------------------------------

----- No dia 23 de dezembro, efetivou-se a entrega de apoios a dez famílias 

Marcoenses, no âmbito do Fundo de Emergência Social. ------------------------------

----- No mesmo dia, realizou-se uma reunião na Escola da Freita, de preparação 

das intervenções que irão ser concretizadas, e para articulação com o 

Agrupamento de Escolas e com os pais e encarregados de educação. ------------

----- Mais tarde nesse dia, reuniu o Conselho de Administração da Dolmen. ------

----- No dia 28 de dezembro decorreu a Assembleia Geral da Dolmen. ------------

----- No dia 29 de dezembro foram assinados os autos de transferência de 
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competências do Município de Marco de Canaveses para as Freguesias de Vila 

Boa do Bispo e de Penha Longa e Paços de Gaiolo, no âmbito da gestão dos 

espaços verdes e mobiliário urbano. ---------------------------------------------------------

----- Também no dia 29 de dezembro, e em cerimónia realizada por 

videoconferência, decorreu a sessão de assinatura do auto de transferência de 

competências no domínio da saúde para a Autarquia. ----------------------------------

----- No dia 30 de dezembro, o Município promoveu uma homenagem aos atletas 

Marcoenses Joaquim Pinto e Pedro Bianchi Prata, pelas conquistas desportivas 

alcançadas durante o ano de 2020. ----------------------------------------------------------

----- No mesmo dia, foi feita a assinatura de sete contratos com assistentes 

operacionais – três pedreiros, dois trolhas, um condutor de máquinas pesadas e 

um eletricista, todos recrutados em 2020. --------------------------------------------------

----- No dia 4 de janeiro, foram também assinados contratos com dois assistentes 

operacionais, desta feita duas auxiliares de serviços gerais de limpeza, que 

substituem as colaboradoras que se reformaram recentemente. Foi também 

assinado um contrato para um estágio PEPAL de um enfermeiro veterinário, que 

irá colaborar com o Veterinário Municipal no CRO. --------------------------------------

----- Também no dia 4 de janeiro teve lugar uma reunião com a Junta de 

Freguesia do Marco. ------------------------------------------------------------------------------

----- O dia 7 de janeiro foi preenchido com uma reunião com as técnicas do 

Serviço de Recursos Humanos, com o objetivo de fechar o ciclo SIADAP 2019/20 

e iniciar o planeamento do ciclo de avaliação SIADAP 2020/21. ---------------------

----- Por fim, deu conhecimento de informação solicitada junto da Associação de 

Municípios do Baixo Tâmega, a pedido do Vereador José Mota. ---------------------

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

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

----- O Senhor Vereador Paulo Couto, no uso da palavra, prestou informação 

acerca de um incêndio que deflagrou no anexo de uma habitação na Freguesia 

de Penha Longa e Paços de Gaiolo, destruindo-a por completo, e das medidas 

que foram tomadas, através do Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal e 

da Junta de Freguesia, para auxiliar a família que perdeu todos os seus 
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pertences. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em complemento, informou que a Câmara Municipal 

também efetuou um pedido oficial à Fundação Santo António, para que esta 

possa providenciar, na medida do possível, alguns itens e equipamentos para 

apoiar a família que perdeu os seus bens no incêndio mencionado, sendo esta 

uma situação que a Câmara Municipal continuará a acompanhar de perto. -------

----- Depois, aproveitou para referir que a Dra. Valéria Abrantes deixará de 

exercer funções como Delegada de Saúde no Marco de Canaveses, 

perspetivando-se que a breve prazo venha a ser substituída. -------------------------

----- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, começou por dizer que 

além da situação atual de pandemia, que por si só já confere a este ano de 2021 

um cunho distintivo, existem outras circunstâncias que tornam este ano especial, 

visto tratar-se do último ano do corrente mandato, bem como de um ano em que 

as competências da Câmara Municipal, e respetivas dotações financeiras, são 

reforçadas, por via da transferência do Estado Central. --------------------------------

----- Relativamente à transferência de competências na área da saúde, e na 

sequência da informação prestada pela Presidente da Câmara, expressou a sua 

expetativa de que este possa ser um passo auspicioso, e que o Município de 

Marco de Canaveses possa retirar do mesmo um fator de enriquecimento da sua 

experiência e da sua capacidade gestionária, em especial nos setores que verão 

a sua atividade laboral claramente incrementada. ----------------------------------------

----- Em seguida, propôs uma reflexão aos Vereadores, e que passa pela 

possibilidade de criação de uma baia de estacionamento junto à Escola da Freita, 

subtraindo-se para o efeito – e em virtude de que o estabelecimento escolar será 

alvo de uma intervenção a breve prazo – uma pequena parcela do amplo espaço 

de recreio, solução que poderia dar resposta ao problema de estacionamento 

sentido naquela artéria, bem como ao estrangulamento de trânsito que tantas 

vezes se verifica junto à escola. Acrescentou que embora esta sua sugestão, 

avançada em Assembleia Municipal no mandato de 2001-05, tenha sido mal 

interpretada e classificada como uma tentativa de subtrair espaço destinado ao 

recreio escolar, o único objetivo seria criar condições para uma melhor gestão e 
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funcionamento de toda a envolvente ao estabelecimento escolar. -------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, e reconhecendo que o recreio da 

Escola da Freita é amplo e com espaço suficiente para eventualmente 

concretizar a visão do Vereador José Mota, registou a sugestão, que será 

analisada no âmbito do projeto referente à intervenção neste estabelecimento 

escolar. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador António Dias, no uso da palavra, e na sequência de uma 

informação que circula nas redes sociais, solicitou um esclarecimento acerca da 

metodologia utilizada para a constituição das mesas de voto para as eleições 

presidenciais. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, explicou que devido à circunstância da 

pandemia de Covid-19, foram colocadas mais seis mesas de voto ao longo do 

território do Concelho. Por outro lado, esclareceu que a Legislação da Comissão 

Nacional de Eleições não prevê que existam reuniões dos Partidos para 

composição das mesas de voto, pelo que foi conferida à Câmara Municipal – e 

neste caso, à Presidente de Câmara – a possibilidade de indicar a sua 

composição, estando sempre aberta a oportunidade, porém, para cada cidadão 

notificado para o efeito, de solicitar a respetiva substituição, em caso de 

impedimento. Consequentemente, a informação que estará a circular nas redes 

sociais tem por base um desconhecimento da Legislação que rege este assunto. 

----- 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 da Câmara Municipal do dia 11 de 

dezembro de 2020 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a 

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

2. Aprovação da ata da reunião pública ordinária da Câmara Municipal do dia 21 

de dezembro de 2020 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), 

a qual, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. -------------------------------- 
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3. Balancete de Tesouraria do dia 07 de janeiro de 2021. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 07/01/2021, onde se constatou que havia um saldo 

de 17.510.927,70€ (dezassete milhões, quinhentos e dez mil, novecentos e 

vinte e sete euros, e setenta cêntimos) de Operações Orçamentais, e 

1.673.415,76€ (um milhão, seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e 

quinze euros, e setenta e seis cêntimos) de Operações não Orçamentais. ------

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

4. Autorização de despesas para o ano de 2021 (Doc. 4). Presente à reunião 

proposta de autorização para o pagamento das despesas para o ano 2021. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 05/01/2021”. 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, autorizando o pagamento das despesas de caráter 

obrigatório e outras de caráter facultativo, para o presente ano de 2021. - 

5. Pedido de aumento temporário de fundos disponíveis ao abrigo da alínea c), do 

n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado com o n.º 1 

e n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho (Doc. 5). 

Presente à reunião documento mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado 

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

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos 

apresentados, no que respeita ao Pedido de aumento temporário de 

fundos disponíveis, alínea c) do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Listagem das ordens de pagamentos processadas no início do novo ano 

económico de 2021 até à primeira reunião de Câmara Municipal, a realizar no 

dia 08 de janeiro de 2021. Presente à reunião documento mencionado. Pela 

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

Deliberado por unanimidade aprovar a listagem em anexo. -------------------- 

7. Pagamento da quota do ano de 2020 à DOLMEN – Cooperativa de Formação, 
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Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, C.R.L. (Doc. 7). Presente à 

reunião comunicação de 28 de dezembro, da DOLMEN – Cooperativa de 

Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, C.R.L. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 04/01/2021”. ----------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento da quota anual do ano 

de 2020, no valor de 9.000,00€ (nove mil euros). ------------------------------------ 

8. Para ratificação: Protocolo entre o Município do Marco de Canaveses e o 

Instituto Superior de Serviço Social do Porto (Doc. 8). Presente a reunião 

protocolo para ratificação. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho. “À Câmara 05/01/2021”. ---------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade ratificar o referido protocolo nos termos 

apresentados. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou 

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

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

TALENTODISSEIA (Doc. 9). Presente à reunião protocolo mencionado. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 04/01/2021”. -----

Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de parceria a estabelecer 

entre o Município de Marco de Canaveses e TALENTODISSEIA, que tem 

como objetivo principal a promoção de estágios curriculares para 

formandos. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 

substituto legal para outorgar no respetivo protocolo, nos termos 

apresentados. ----------------------------------------------------------------------------------- 

10. Rescisão do Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de 

Canaveses e a Associação Casa do Povo de Penhalonga – Apoio Financeiro 

(Doc. 10). Presente à reunião o protocolo para rescisão. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 04/01/2021”. -------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a rescisão do protocolo de 

colaboração entre o Município de Marco de Canaveses e a Associação 

Casa do Povo de Penhalonga, nos termos apresentados. Mais foi 
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deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

11. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e a Associação Desportiva do Marco de Canaveses 09 (Doc. 

11). Presente à reunião minuta do contrato-programa mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 05/01/2021”. ----------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação 

Desportiva do Marco de Canaveses, com uma comparticipação financeira 

no valor de 46.577,00€ (quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e sete 

euros), bem como o valor de 5000.00 euros para aquisição de uma viatura, 

para a execução do programa de apoio apresentado. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar 

no respetivo contrato. ------------------------------------------------------------------------ 

12. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco 

de Canaveses e a Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada (Doc. 12).   

Presente à reunião minuta do contrato-programa mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 05/01/2021”. -----------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a 

estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação 

Recreativa e Cultural de Alpendorada, com uma comparticipação 

financeira no valor de 35.307,00€ (trinta e cinco mil, trezentos e sete 

euros), para a execução do programa de apoio apresentado. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

13. Transmissão do direito de ocupação do lugar da Feira do Marco (Doc. 13). 

Presente à reunião a informação do Chefe de Divisão de Administração Geral 

e Finanças sobre o assunto mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 04/01/2021”. ---------------------------------------------
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Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados, efetivando-se a transmissão da titularidade da ocupação 

do lugar n.º 89 da Feira do Marco para Sandra Raquel Barbosa Rocha 

Melo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para o Gabinete de Apoio à 

Presidência – Ano Económico 2021 (Doc. 14). Presente à reunião proposta da 

Senhora Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no sentido de que 

o mesmo fique à guarda e responsabilidade do Adjunto da Presidente da 

Câmara, sendo utilizado e reposto até ao penúltimo dia útil do final, nos termos 

do artigo 43.º - Reposição, Secção III Fundo de Maneio, do Capítulo V – 

Disponibilidade da Norma de Controlo do Município do Marco de Canaveses. 

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

05.01.2021”. --------------------------------------------------------------------------------- -----

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo 

de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e 

responsabilidade do Adjunto da Presidente da Câmara, Nuno Vítor Diogo 

Pinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para o Centro de Recolha Oficial 

do Marco de Canaveses – Ano Económico 2021 (Doc. 15). Presente à reunião 

proposta da Senhora Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no 

sentido de que o mesmo fique à guarda e responsabilidade do Médico 

Veterinário desta Câmara, sendo utilizado e reposto até ao penúltimo dia útil do 

final, nos termos do artigo 43.º - Reposição, Secção III Fundo de Maneio, do 

Capítulo V – Disponibilidade da Norma de Controlo do Município do Marco de 

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

Câmara. 05.01.2021”. --------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo 

de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e 

responsabilidade do Médico Veterinário Joaquim Rocha. ----------------------- 
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16. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para a área do 

Aprovisionamento – Ano Económico 2021 (Doc. 16). Presente à reunião 

proposta da Senhora Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no 

sentido de que o mesmo fique à guarda e responsabilidade do Coordenadora 

Técnica da Secção de Aprovisionamento, sendo utilizado e reposto até ao 

penúltimo dia útil do final, nos termos do artigo 43.º - Reposição, Secção III 

Fundo de Maneio, do Capítulo V – Disponibilidade da Norma de Controlo do 

Município do Marco de Canaveses. Pela Senhora Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara. 05.01.2021”. --------------------------------------------

-Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do 

Fundo de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e 

responsabilidade da Coordenadora Técnica da Secção de 

Aprovisionamento, Maria do Carmo Pinto dos Reis. ------------------------------ 

17. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para a Divisão de Assuntos 

Jurídicos e Fiscalização – Ano Económico 2021 (Doc. 17). Presente à reunião 

proposta da Senhora Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no 

sentido de que o mesmo fique à guarda e responsabilidade Chefe de Divisão 

de Assuntos Jurídicos e Fiscalização, sendo utilizado e reposto até ao 

penúltimo dia útil do final, nos termos do artigo 43.º - Reposição, Secção III 

Fundo de Maneio, do Capítulo V – Disponibilidade da Norma de Controlo do 

Município do Marco de Canaveses. Pela Senhora Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara. 05.01.2021.” --------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo 

de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e 

responsabilidade da Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos e 

Fiscalização Cláudia Cristina Madureira de Abreu Amorim. -------------------- 

18. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para a Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens (CPCJ) do Marco de Canaveses – Ano Económico 2021 

(Doc. 18). Presente à reunião proposta da Senhora Presidente, para 

constituição do Fundo de Maneio no sentido de que o mesmo fique à guarda e 
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responsabilidade do Técnico Superior da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, sendo utilizado e reposto até ao penúltimo dia útil do final, nos termos 

do artigo 43.º - Reposição, Secção III Fundo de Maneio, do Capítulo V – 

Disponibilidade da Norma de Controlo do Município do Marco de Canaveses. 

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

05.01.2021.” ---------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo 

de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e 

responsabilidade do Técnico Superior Manuel Altino de Barros Ribeiro. -- 

19. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para os Espaços Cidadão do 

Marco de Canaveses – Ano Económico 2021 (Doc. 19). Presente à reunião 

proposta da Senhora Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no 

sentido de que o mesmo fique à guarda e responsabilidade do responsável dos 

Espaços do Cidadão do Marco de Canaveses, sendo utilizado e reposto até ao 

penúltimo dia útil do final nos termos do artigo 43.º - Reposição, Secção III 

Fundo de Maneio, do Capítulo V – Disponibilidade da Norma de Controlo do 

Município do Marco de Canaveses. Pela Senhora Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara. 05.01.2021.” --------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo 

de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e 

responsabilidade do Técnico Superior Nuno Pimenta. --------------------------- 

20. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para a área da Administração 

Geral – Ano Económico 2021 (Doc. 20). Presente à reunião proposta da 

Senhora Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no sentido de que 

o mesmo fique à guarda e responsabilidade da Coordenadora Técnica da 

Secção da Administração Geral sendo utilizado e reposto até ao penúltimo dia 

útil do final nos termos do artigo 43.º - Reposição, Secção III Fundo de Maneio, 

do Capítulo V – Disponibilidade da Norma de Controlo do Município do Marco 

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

Câmara. 05.01.2021”. -------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo 

de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e 

responsabilidade da Coordenadora Técnica da Secção da Administração 

Geral, Maria da Piedade Teixeira Ferreira. --------------------------------------------- 

21. Para ratificação: Voto de Louvor | Campeonato Nacional de Fundo 2020 (Doc. 

21). Presente à reunião o Voto de Louvor mencionado, para ratificar. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 04/01/2021”. -----------

Deliberado por unanimidade aprovar ratificar o voto .de louvor ao 

Marcoense Joaquim Pinto, atleta da Silva & Vinha/ ADRAP/ Sentir Penafiel, 

pela conquista do Campeonato Nacional de Fundo 2020, na categoria de 

Masters 60, da Federação Portuguesa de Ciclismo, sagrando-se Campeão 

Nacional, dignificando e prestigiando o Município do Marco de 

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

22. Para ratificação: Voto de Louvor | Campeonato Nacional de Contrarrelógio 2020 

(Doc. 22). Presente à reunião o Voto de Louvor mencionado. para ratificar. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 04/01/2021”. ----- 

Deliberado por unanimidade aprovar ratificar o voto de louvor ao 

Marcoense Joaquim Pinto, atleta da Silva & Vinha/ ADRAP/ Sentir Penafiel, 

pela conquista do Campeonato Nacional de Contrarrelógio 2020, na 

categoria de Masters 60, da Federação Portuguesa de Ciclismo, sagrando-

se Campeão Nacional, dignificando e prestigiando o Município do Marco 

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

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis horas e trinta 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, Cláudia Regina Soares 

Ferreira, Assistente Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara 

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

_________________A Presidente da Câmara Municipal________________ 

______________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


