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

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

-------------MARCO DE CANAVESES DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021------------ 

----- Aos oito dias do mês de novembro 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, Paulo Jorge Silva Couto, 

Clara Marília Soares Marques, Nuno Vítor Diogo Pinto, Francisco José de Sousa 

Vieira, Mário Luís da Silva Monteiro e comigo, João Paulo Afonso Maricato, 

Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças, 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 fazer referência à presença, no dia 23 de outubro, na partida 

de andebol disputada pela Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada, a 

contar para a Taça Europeia, no Pavilhão Municipal de Várzea, sendo que no 

mesmo dia o Executivo também esteve representado no jantar e cerimónia de 

entrega de prémios do Grupo Columbófilo do Marco e no 1.º Ciclo de Música 

Antiga pelo Interior do Património, organizado pela Rota do Românico, na Igreja 

de Vila Boa de Quires. ---------------------------------------------------------------------------

----- No dia 24 de outubro teve lugar a 3.ª Caminhada de Convívio do Grupo 

Cultural e Recreativo da Aldeia de Canaveses, do Grupo de Bombos de 

Sobretâmega. --------------------------------------------------------------------------------------

----- O dia 25 de outubro ficou marcado pela participação na apresentação 

pública da adesão do Marco de Canaveses à Rede de Autarquias para a 

Igualdade, com a qual se assinalou o Dia Municipal para a Igualdade no 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Também no dia 25 de outubro realizou-se uma reunião com a Dra. Graça 

Lourenço, do Núcleo Distrital do Porto da Rede Europeia da Luta Contra a 

Pobreza, tendo sido simbolicamente assinalada a circunstância de o Marco de 

Canaveses ter sido o primeiro Município a aderir a esta iniciativa. -------------------

----- No dia 26 de outubro decorreu uma reunião do Conselho Geral da 

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

----- No dia 28 de outubro realizou-se a apresentação pública do Orçamento 

Participativo Jovem, no Emergente Centro Cultural. -------------------------------------

----- No dia 30 de outubro, o Executivo marcou presença no Espetáculo 

“Encruzilhada”, promovido pela Artâmega, no Emergente Centro Cultural. --------

----- Para o dia 2 de novembro foi agendada uma reunião com todos os 

Presidentes de Junta de Freguesia, acerca do Plano Diretor Municipal de Marco 

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

----- No dia 4 de novembro realizou-se a primeira reunião do Conselho 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa. ----------------------------------------------------------

----- No mesmo dia foi promovida uma visita de trabalho aos estabelecimentos 

escolares do concelho pela Vereadora da Educação e Chefe de Divisão, 

começando pelo Agrupamento de Escolas n.º 1 de Marco de Canaveses. --------

----- O dia 6 de novembro foi preenchido com a cerimónia de entrega de prémios 

da prova de atletismo (corta-mato) na Freguesia de Avessadas e Rosém, com a 

cerimónia de encerramento da iniciativa “Outubro Rosa”, promovida pela 

Delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro no Parque Fluvial do Tâmega, 

e com a apresentação do projeto “Levantamento da Avifauna do PR7”, 

promovido pela Associação dos Amigos do Rio Ovelha, no Emergente Centro 

Cultural. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, no dia 7 de novembro, destaque para a participação na Caminhada 

das Castanhas, promovida pela Associação Cultural e Recreativa de Tabuado, 

para o almoço de convívio promovido pelo Futebol Clube de Vila Boa do Bispo, 

para o jogo de apresentação do Grupo Desportivo de Carvalhosa e para o 

magusto organizado pelo Grupo de Danças e Cantares de S. Martinho de Sande. 

----- Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos Senhores 
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Vereadores que desejassem intervir neste período. -------------------------------------

----- O Senhor Vereador Mário Luís Monteiro, no uso da palavra, sugeriu que a 

Câmara Municipal possa ter uma intervenção na rotunda junto ao monumento 

ao 25 de abril, eventualmente com a colocação de sinalização ou algo no centro 

da rotunda, de modo a torná-la mais visível, especialmente para quem não 

conhece bem o território. ------------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente, em resposta, explicou que a obra de construção da 

referida rotunda foi recentemente concluída, tendo sido executada com o aval 

técnico dos serviços da Câmara Municipal e com o parecer da Direção do 

estabelecimento escolar próximo, e acrescentou que, por uma questão de 

salvaguarda da mobilidade, cada vez mais as rotundas são projetadas de forma 

plana, ao mesmo nível dos passeios. --------------------------------------------------------

----- Por outro lado, e não colocando de parte a possibilidade de o assunto vir a 

ser aprofundado pelo Chefe de Divisão com a responsabilidade do trânsito, 

salientou tratar-se de um local com adequada visibilidade e iluminação pública 

no período noturno. -------------------------------------------------------------------------------

----- 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 21 de outubro 

de 2021 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a qual, depois 

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

2. Balancete de Tesouraria do dia 05 de novembro de 2021. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 05-11-2021, onde se constatou que havia um saldo 

17.225.262,59€ (dezassete milhões, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e 

sessenta e dois euros, e cinquenta e nove cêntimos) de Operações Orçamentais, 

e 1.936.118,47€ (um milhão, novecentos e trinta e seis mil, cento e dezoito euros 

e quarenta e sete cêntimos) de Operações não Orçamentais. ------------------------ 

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses – 

Apoio Financeiro. Presente à reunião minuta do protocolo mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 02/11/2021”. ------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar minuta do protocolo entre o Município 

de Marco de Canaveses e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Marco de Canaveses, para a atribuição de uma 

comparticipação pecuniária na aquisição de duas viaturas, no montante de 

20.000,00€ (vinte mil euros), de acordo com 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 a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses – 

Apoio Financeiro. Presente à reunião minuta do protocolo mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 02/11/2021”. ------------- 

 Deliberado por unanimidade aprovar minuta do protocolo entre o Município 

de Marco de Canaveses e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Marco de Canaveses, para a atribuição de uma 

comparticipação de 5.000,00€ (cinco mil euros), de acordo com 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 o Rancho 

Folclórico de Quintã – Soalhães – Apoio Financeiro. Presente à reunião minuta 

do protocolo mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara 02/11/2021”. -------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar minuta do protocolo entre o Município 

do Marco de Canaveses e o Rancho Folclórico de Quintã – Soalhães, para 

a atribuição de uma comparticipação de 500,00€ (quinhentos euros), de 

acordo com o seu plano de atividades e candidatura apresentada. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 
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outorgar no respetivo protocolo. ----------------------------------------------------------- 
 

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

Associação dos Amigos do Concelho do Marco de Canaveses – Apoio 

Financeiro. Presente à reunião minuta do protocolo de colaboração mencionado. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 22/10/2021”. 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo mencionado, a 

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

Amigos do Concelho do Marco de Canaveses, nos termos apresentados, 

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

de acordo com o seu plano de atividades e candidatura apresentada. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

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

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

Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno – Apoio Financeiro. Presente à 

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

seguinte despacho: “À Câmara 22/10/2021”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo mencionado, a 

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

Anho Assado com Arroz de Forno, nos termos apresentados, para a 

atribuição de uma comparticipação de 500,00€ (quinhentos euros), de 

acordo com o seu plano de atividades e candidatura apresentada. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

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

Associação dos Amigos do Rio Ovelha – Apoio Financeiro. Presente à reunião 

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

despacho: “À Câmara 03/11/2021”. ----------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo mencionado, a 

estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a Associação dos 
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Amigos do Rio Ovelha, nos termos apresentados, para a atribuição de uma 

comparticipação financeira de 2.000,00€ (dois mil euros), de acordo com o 

seu plano de atividades e candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no 

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

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

de Canaveses e o Clube de Caçadores do Marco (Contrato n.º 50/GAV/2021). 

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

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 28/10/2021”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa 

mencionado, a estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e o 

Clube de Caçadores do Marco (Contrato n.º 50/GAV/2021), nos termos 

apresentados, para a atribuição de uma comparticipação financeira de 

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

desenvolvimento associativo apresentado na cláusula segunda. Mais foi 

deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

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

10. Contrato de Cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a Junta de 

Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos. Presente à reunião minuta 

do contrato de cooperação mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 03/11/2021”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cooperação 

mencionado, a estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a 

Junta de Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos, nos termos 

apresentados, para a atribuição de um subsídio de 5.000,00€ (cinco mil 

euros), para efeitos de aquisição de uma viatura para transporte de alunos. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

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

11. Contrato de Comparticipação para Acompanhamento Técnico (1.º Direito) entre 
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o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., e o Município do Marco 

de Canaveses. Presente à reunião minuta do contrato de comparticipação 

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

02/11/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato de 

comparticipação mencionado, a estabelecer entre o Instituto da Habitação 

e da Reabilitação Urbana e o Município de Marco de Canaveses, para uma 

prestação de serviço de acompanhamento técnico nos termos do presente 

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

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

12. Recrutamento de trabalhadores, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas, por tempo indeterminado – um Assistente Operacional 

(Auxiliar de Ação Educativa). Presente à reunião proposta da Senhora 

Presidente mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara 02/11/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

para recrutamento de um Assistente Operacional, pela ordem em que 

figuram na ordenação final, constante da lista unitária de Ordenação Final 

dos Candidatos Aprovados, nos termos, conjugados, do n.º 1 do artigo 4.º 

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e artigo 30.º da Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

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

13. Consolidação da Mobilidade Intercarreiras ou Intercategorias. Presente à 

reunião proposta da Senhora Presidente mencionada. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 02/11/2021”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

autorizando-se a consolidação da mobilidade intercategorias do 

trabalhador Artur Elísio Pinto Mendes, na carreira em que se encontra na 

situação de mobilidade, a que corresponde a 2.ª posição remuneratória, da 
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categoria de Encarregado Operacional, da carreira de Assistente 

Operacional. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

14. Consolidação da Mobilidade Intercarreiras ou Intercategorias. Presente à 

reunião proposta da Senhora Presidente mencionada. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 02/11/2021”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

autorizando-se a consolidação da mobilidade intercategorias do 

trabalhador Adriano Orlandino Pereira Pinheiro, na carreira em que se 

encontra na situação de mobilidade, a que corresponde a 1.ª posição 

remuneratória, da categoria de Encarregado Operacional, da carreira de 

Assistente Operacional. ----------------------------------------------------------------------- 
 

15. Fixação do Estatuto Remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil. 

Presente à reunião proposta da Senhora Presidente mencionada. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 02/11/2021”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

fixando-se para o cargo de Coordenador Municipal de Proteção Civil do 

Município do Marco de Canaveses a remuneração base de 2.621,68€ (dois 

mil, seiscentos e vinte e um euros, e sessenta e oito cêntimos), 

equiparando-se a cargo de direção intermédia de 2.º grau, não auferindo 

despesas de representação para o exercício das competências previstas 

no referido diploma. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

16. Designação de representantes da autarquia no Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas de Sande. Presente à reunião proposta da Senhora Presidente 

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

02/11/2021”. ----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

designando-se para representante da Autarquia no Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas de Sande, a Senhora Vereadora Clara Marques, 

Ricardo Soares, Presidente da Junta de Freguesia de Bem Viver, e Vítor 
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Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Sande e S. Lourenço do 

Douro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

17. Designação de dois Vereadores para integrar a composição da Assembleia 

Intermunicipal da Associação de Municípios do Baixo Tâmega. Presente à 

reunião proposta da Senhora Presidente mencionada. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 03/11/2021”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

designando-se para integrar a composição da Assembleia Intermunicipal 

da Associação de Municípios do Baixo Tâmega os Senhores Vereadores 

Mário Bruno Magalhães e Nuno Vítor Diogo Pinto. ---------------------------------- 
 

18. Para ratificação: Atribuição de licenças de ocupação para a atividade de 

comércio a retalho em feiras e mercados. Presente à reunião proposta da 

Senhora Presidente mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara para ratificação 03/11/2021”. ------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade ratificar a proposta nos termos apresentados, 

para a renovação por mais um ano civil (01 de janeiro a 31 de dezembro de 

2022) da concessão da licença de ocupação de lugar de venda em Feiras e 

Mercados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

19. Submissão à Assembleia Municipal da alteração dos Estatutos da Associação 

de Municípios do Baixo Tâmega, da qual faz parte o Município do Marco de 

Canaveses. Presente à reunião proposta da Senhora Presidente mencionada, 

acompanhada dos documentos da AMBT. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 03/11/2021”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

bem como os documentos anexos à mesma, os quais se dão por 

integralmente transcritos, submetendo-se à aprovação da Assembleia 

Municipal a alteração estatuária da Associação de Municípios do Baixo 

Tâmega, da qual o Município faz parte, passando a vigorar a redação que 

consta do documento anexo à presente proposta. ---------------------------------- 
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20. Escala de turnos de farmácia no Marco de Canaveses – Administração Regional 

de Saúde do Norte – Informação 2022. Presente à reunião proposta da Senhora 

Presidente mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: 

“À Câmara 25/10/2021”. ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

com o parecer favorável desta Câmara, relativamente à Escala de Turno 

das Farmácias do Concelho do Marco de Canaveses para o ano de 2022. – 
 

21. Abate de veículos em fim de vida e cancelamento de matrículas. Presente à 

reunião proposta da Senhora Presidente mencionada. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 03/11/2021”. -------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados,  

com o procedimento prévio de consulta ao mercado para abate das 

viaturas em fim de vida mencionadas na proposta e respetivos 

cancelamentos de matriculas, bem como adjudicar pelo valor proposto 

pela empresa RE-SOURCE II – Peças e Veículos em Fim de Vida, Lda., na 

quantia de 220,00€ (duzentos e vinte euros) nos termos da alíneas cc) do 

n.º 1 do artigo 3.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

consequente abate no imobilizado municipal, nos termos da alínea h) do 

n.º 2 do artigo 35.º do diploma referido. -------------------------------------------------- 

  

22. Aquisição de parcela de terreno com a área de 4115,00 m2 para a construção de 

ETAR. Presente proposta da Senhora Presidente, acompanhado por relatório de 

avaliação e levantamento topográfico. Pela Sra. Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 03/11/2021”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

procedendo-se à aquisição de parcela de terreno inscrita na matriz rústica 

sob o artigo 121, localizado em Talhos, da Freguesia de Constance, com a 

área de 4115 m2 (área apurada através de levantamento topográfico), 

denominado Campo dos Talhos, pelo preço global de 65.000,00€ (sessenta 

e cinco mil euros), para execução de uma infraestrutura denominada – 
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Estação de Tratamento de Águas Residuais – ETAR. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar na 

competente escritura pública ou documento particular autenticado. --------- 
 

23. Votos de Louvor. Presente os votos de louvor mencionados. Pela Sra. Presidente 

foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 02/11/2021”. ----------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta Marcoense, 

Bernardo José Pereira, da Academia de Patinagem do Marco, pela 

conquista da Medalha de Bronze no Campeonato Nacional de Dança. ------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta Marcoense, 

Carlos Aguiar, pela conquista no Campeonato Nacional de Rampa 2021, da 

Federação de Ciclismo, na categoria Elites Amadores, sagrando-se 

Campeão Nacional. ------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta Marcoense, 

Daniel Ferreira, pela conquista no Campeonato Regional do Cantão de 

Friburgo – Suíça, na modalidade de Motocross, sagrando-se Campeão 

Regional. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta Marcoense, 

Emanuel Rocha, por ter alcançando a Medalha de Prata na Prova 

Internacional “NPC Championship” de Culturismo. --------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta, Guilherme 

Vinagre, dos Ornitológicos, pela conquista do Campeonato Nacional de 

Bodyboard de Esperanças, da Federação Portuguesa de Surf, categoria 

sub-12, sagrando-se Campeão Nacional. ------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao treinador de 

hóquei em patins Marcoense, Hélder Antunes, da Seleção Nacional 

Feminina em Hóquei em Patins, por se ter sagrado Vice-Campeão Europeu 

por Seleções. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta Marcoense, 

Joaquim Pinto, da Equipa Silva & Vinha /ADRAP/ Sentir Penafiel, pela 

conquista no Campeonato Nacional de Rampa 2021, da Federação 
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Portuguesa de Ciclismo, na categoria Masters 60, sagrando-se Campeão 

Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta Marcoense, 

Nuno Pereira, pela por ter alcançado a Medalha de Ouro ao concluir a 

prestigiada prova de Hard Enduro “Red Bull Sea To Sky”, realizada na 

Turquia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor à atleta Marcoense, 

Rosa Madureira, da Associação Desportiva do Marco de Canaveses 09, pela 

Conquista do Campeonato Nacional de Corrida de Montanha 2021 e Taça 

de Portugal de Corrida de Montanha 2021, da Federação Portuguesa de 

Atletismo, na categoria de veteranos. ---------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao treinador de futsal 

Marcoense, Telmo Monteiro, da equipa de juniores do CS Marítimo da 

Madeira, pela conquista da Taça da Madeira 2020/2021. --------------------------- 

O excelente desempenho desportivo de todos os atletas prestigia e 

dignifica o Município do Marco de Canaveses. ---------------------------------------- 
 

24. Postura de Trânsito. Presente proposta da Senhora Presidente mencionada. 

Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 03/11/2021”. 

Deliberado por unanimidade aprovar o Projeto de Postura de Trânsito do 

Município do Marco de Canaveses, nos termos da proposta apresentada e 

conforme documento que se anexa e faz parte integrante da proposta. Mais 

se delibera submeter a apreciação pública para efeitos de recolha de 

sugestões, pelo período de trinta dias a contar da respetiva publicação. 

Ainda, findo o processo de apreciação pública, é competente para a sua 

aprovação a Assembleia Municipal nos termos da alínea g) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------- 

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

Coordenadora Técnica Administração Geral da Câmara Municipal, a subscrevi e 

assino. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


