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

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

----------------MARCO DE CANAVESES DE 13 DE JUNHO DE 2022---------------- 

----- Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, nos Paços 

do Concelho, presidida pela Senhora Cristina Lasalete Cardoso Vieira, 

Presidente da Câmara Municipal, e com a presença dos Senhores Vereadores: 

Mário Bruno Silva Magalhães, Clara Marília Soares Marques, Nuno Vítor Diogo 

Pinto, Francisco José de Sousa Vieira, Mário Luís da Silva Monteiro e comigo, 

Maria da Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica da Seção 

Administrativa do Departamento de Administração Geral, como secretária da 

presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Marco de 

Canaveses. Quando eram nove 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 participação na Festa em Honra de Nossa 

Senhora da Livração, na Paróquia da Livração, no dia 29 de maio, dia em que 

também decorreu a Procissão em Honra de Nossa Senhora da Livração e a 

Procissão em Honra de Nossa Senhora de Fátima, em Vila Boa de Quires e 

Maureles. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Também no dia 29 de maio teve lugar a apresentação e antestreia do 

documentário sobre o Team Bianchi Prata, do Dakar 2022. ---------------------------
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----- No dia 30 de maio realizou-se uma reunião ordinária do Conselho Regional 

da CCDR Norte, em Braga. ---------------------------------------------------------------------

----- No dia 1 de junho, destaque para as comemorações do Dia Mundial da 

Criança, no Mercado Municipal, que continuaram no dia seguinte, em Tabuado. 

----- Também no dia 2 de junho decorreu a entrega de diplomas aos finalistas do 

2.º Concurso Literário e Artístico FLIM. ------------------------------------------------------

----- No dia 3 de junho, o Executivo marcou presença na sessão de abertura do 

Encontro de Boas Práticas do SFAE, registando-se ainda a realização do evento 

“À conversa com… Catarina Furtado”, no âmbito do FLIM. ----------------------------

----- No dia 4 de junho ocorreu a cerimónia de entrega dos certificados referentes 

à participação no Estágio Ibérico, em memória do Mestres Michio Kodama, 

promovido pela Escola de Karaté do Marco de Canaveses. ---------------------------

----- No mesmo dia, decorreu a iniciativa “À conversa com… Rui Zink”, também 

integrado no FLIM. --------------------------------------------------------------------------------

----- No dia 5 de junho, de registar o Fórum Ambiental do Marco, subordinado ao 

tema “Resíduos”, com o qual se assinalou o Dia Mundial do Ambiente, uma 

iniciativa promovida numa parceria entre o Município de Marco de Canaveses e 

a Associação dos Amigos do Rio Ovelha, que contou com o Vereador do 

Ambiente como orador. --------------------------------------------------------------------------

----- Também no dia 5 de junho, o Executivo marcou presença na eucaristia e 

Procissão em Honra do Divino Espírito Santo, na Paróquia da Légua, Várzea, 

Aliviada e Folhada. --------------------------------------------------------------------------------

----- O dia 6 de junho foi preenchido com uma reunião com os deputados do 
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Grupo Parlamentar do Partido Socialista eleitos pelo Círculo do Porto, e pelo 2.º 

Workshop sobre empreendedorismo, dedicado a alunos do ensino secundário, 

promovido pelo Projeto Caerus – CLDS-4G, em parceria com o Município de 

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

----- No dia 7 de junho procedeu-se à entrega de árvores de fruto à Escola EB1 

de Favões e Escola EB1 da Carreira, no âmbito do projeto “Regime Escolar”, 

com a EB1 de S. Sebastião e a EB1 de Vila Nova, em Vila Boa de Quires, as 

escolas contempladas no dia 8 de junho. ---------------------------------------------------

----- Ainda no dia 8 de junho reuniu a Comissão Municipal de Gestão Integrada 

de Fogos Rurais, seguindo-se uma reunião do Conselho da Qualidade. -----------

----- No dia 9 de junho, o Executivo participou na cerimónia de entrega do 

Comando da Zona Marítima do Norte e tomada de posse dos cargos de Chefe 

de Departamento Marítimo do Norte, Capitão dos Portos do Douro e de Leixões, 

Comandante Regional da Polícia Marítima do Norte e Comandante Local da 

Polícia do Mar. -------------------------------------------------------------------------------------

----- No mesmo dia, pelas quinze horas, foi inaugurada a Exposição das Oficinas 

de Formação Teatral “Uma gota de água que se recusou ao dilúvio”, sendo que 

à noite teve lugar a 2.ª Mostra de Cinema de Animação, no âmbito das Oficinas 

de Cinema de Animação, na Escola Profissional de Arqueologia, com a 

participação das Escolas Secundárias do Marco e de Alpendorada. ----------------

----- Por fim, no dia 10 de junho, de destacar as comemorações do Dia da 

Freguesia, em Constance. ----------------------------------------------------------------------

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

----- O Senhor Vereador Mário Luís Monteiro, no uso da palavra, começou a sua 

intervenção expressando um agradecimento pela colaboração prestada pela 

Câmara Municipal para que o Agrupamento de Escolas de Alpendorada 

conseguisse realizar as provas de aferição de educação física do oitavo ano, 

com o transporte dos alunos para o pavilhão desportivo da Escola Secundária 

de Alpendorada e para o Pavilhão de Várzea do Douro. -------------------------------

----- Depois, alertou para uma situação de constrangimento de trânsito por vezes 

verificada na Rua Arlindo Gonçalves Soares, com veículos pesados a terem 

algumas dificuldades em efetuarem manobras. Perante esta circunstância, 

questionou se a Câmara Municipal poderia diligenciar a colocação de sinalização 

que desaconselhasse a utilização desta via por veículos pesados. ------------------

----- Também apelou à atenção do Executivo para uma eventual substituição do 

sistema de suporte das cortinas de plástico que dividem o espaço do pavilhão 

da Escola EB 2/3 de Alpendorada, uma vez que os cabos de aço atualmente 

existentes se encontram a uma altura de apenas dois metros, tendo de ser 

recorrentemente retirados para não criarem um obstáculo aos treinos de andebol 

e futsal. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, tendo conhecimento de que não terá sido alcançado um acordo em 

relação ao processo de delegação de competências nas Juntas de Freguesia, 

indagou qual o ponto de situação em que o mesmo se encontra, e se estará 

prevista a realização de uma nova reunião com os Presidentes de Junta. --------

----- A Senhora Presidente, em resposta, indicou que as questões relacionadas 
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com o trânsito serão devidamente encaminhadas para o Chefe da Divisão de 

Trânsito da Câmara Municipal, sendo que no caso particular referenciado, terá 

de se analisar a questão e eventualmente ponderar uma solução definitiva de 

alteração à postura de trânsito, uma vez que não existe sinalização de 

recomendação ou de aconselhamento de sentido de trânsito. ------------------------

----- O Senhor Vereador Nuno Pinto, em complemento, e relativamente à questão 

da descentralização de competências nas Juntas de Freguesia, explicou que o 

desacordo entre os Presidentes de Junta naturalmente se relacionava com os 

montantes envolvidos, estando de momento a ser reavaliada uma nova 

proposta, resultante das reuniões realizadas com os autarcas de freguesia, 

tendo o Município de Marco de Canaveses se mostrado sensível a algumas das 

reivindicações destes. ----------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Vereador Francisco Vieira, no uso da palavra, solicitou um ponto 

de situação relativamente ao processo das Águas do Marco, após os últimos 

desenvolvimentos do processo judicial em curso, bem como um esclarecimento 

acerca da posição da equipa de advogados contratada, em relação à hipótese 

de a Câmara Municipal recorrer da mais recente decisão do tribunal. --------------

----- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, em resposta, informou 

que o Município de Marco de Canaveses decidiu recorrer da decisão do tribunal, 

sendo essa a única alternativa para obstar à execução da sentença proferida, 

não estando a Câmara Municipal preparada para fazer face ao encargo 

financeiro associado. -----------------------------------------------------------------------------

----- Acrescentou que o recurso apresentado teve por base todo o histórico do 
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processo, aproveitando-se algum do trabalho realizado pela equipa de 

advogados que assessorou o Executivo anterior. Vincou, porém, que embora 

esteja disponível para defender intransigentemente os argumentos produzidos 

no recurso da decisão judicial, o atual Executivo tem vindo a seguir uma 

estratégia distinta, de diálogo e negociação, visto não ser expectável que o 

contrato de concessão venha a ser declarado nulo por um qualquer tribunal. ----

----- O Senhor Vereador Francisco Vieira, usando novamente a palavra, 

questionou se os Vereadores poderão ter acesso ao recurso apresentado pelo 

Município de Marco de Canaveses, tendo o Vice-Presidente se comprometido a 

reencaminhar a questão para a equipa de advogados. ---------------------------------

----- A Senhora Presidente, em complemento, explicou que a equipa de 

advogados contratada pela Câmara Municipal fez diligências para conseguir 

responder e refutar todas as alegações do Tribunal Administrativo do Norte, no 

recurso para o Supremo Tribunal, insistindo nos pontos que eventualmente 

poderiam conduzir à declaração de nulidade do contrato de concessão 

celebrado. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- No entanto, tratando-se de um documento bastante extenso e com uma 

redação bastante técnica, indicou que o Executivo irá abordar a equipa de 

advogados para aferir da possibilidade de sumarizar a argumentação do recurso 

num documento de mais simples leitura, a ser partilhado com os Vereadores. --

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

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

-----------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------- 
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1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 27 de maio 

de 2022 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a qual, depois 

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

Não participaram da votação os Senhores Vereadores Clara Marília Soares 

Marques e Mário Luís da Silva Monteiro, por não terem estado presentes 

na reunião anterior, nos termos do artigo 34.º do CPA. ---------------------------- 

2. Balancete de Tesouraria do dia 09 de junho de 2022. Foi apreciado o 

Balancete de Tesouraria de 09/06/2022, onde se constatou que havia um saldo 

de 15.558.934,53€ (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, 

novecentos e trinta e quatro euros, e cinquenta e três cêntimos) de Operações 

Orçamentais, e 2.041.933,53€ (dois milhões, quarenta e um mil, novecentos e 

trinta e três euros, e cinquenta e três cêntimos) de Operações não Orçamentais. 

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

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

de Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro (Festas em Honra de S. 

Lourenço) (Doc. 3). Presente à reunião minuta do contrato de cooperação 

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

Câmara 03/06/2022”. -----------------------------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato de Cooperação 

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

Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro, para uma comparticipação 

pecuniária no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para a realização das 
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Festas em Honra de S. Lourenço, nos termos da candidatura apresentada. 

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto 

legal para outorgar o respetivo contrato. ------------------------------------------------ 

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

de Freguesia de Sande e S. Lourenço do Douro (Festas em honra de S. Tiago) 

(Doc. 4). Presente à reunião minuta do Contrato de Cooperação mencionado. 

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

03/06/2022”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato de Cooperação 

a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses Município do 

Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Sande e S. Lourenço do 

Douro, para uma comparticipação pecuniária no valor de 500,00€ 

(quinhentos euros) para a realização das Festas em Honra de S. Tiago, nos 

termos da candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à 

Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo 

contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Freguesia de Tabuado (Festas em Honra de Santo António) (Doc. 5). 

Presente à reunião minuta do Contrato de Cooperação mencionado. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 03/06/2022”. -

Deliberado por unanimidade aprovar a aprovar a minuta do Contrato de 

Cooperação a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses 
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Município do Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Tabuado, para 

uma comparticipação pecuniária no valor de 500,00€ (quinhentos euros) 

para a realização das Festas em Honra de Santo António, nos termos da 

candidatura apresentada. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora 

Presidente ou seu substituto legal para outorgar o respetivo contrato. ------ 

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

de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles (Doc. 6). Presente à reunião 

minuta do Contrato de Cooperação mencionado. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 03/06/2022”. --------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato de Cooperação 

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

Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, para uma comparticipação 

pecuniária no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para a realização das 

Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, nos termos da candidatura 

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

substituto legal para outorgar o respetivo contrato. -------------------------------- 

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

Associação dos Artesãos do Marco (Doc. 7). Presente à reunião minuta do 

protocolo de colaboração mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 03/06/2022”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

Colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a 
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Associação dos Artesãos do Marco, para uma comparticipação financeira 

no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros), para a concretização 

de workshops direcionados para as diversas faixas etárias, tendo por base 

a promoção e valorização do artesanato do Concelho. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o 

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

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses 

(Doc. 8). Presente à reunião minuta do protocolo mencionado. Pela Senhora 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 03/06/2022”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de 

Canaveses, para uma comparticipação pecuniária no valor de 50.000,00€ 

(cinquenta mil euros), para o cumprimento do Plano de Atividades, de 

acordo com a candidatura apresentada. Mais delibera autorizar a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de 

Canaveses à ocupação de espaço público com a colocação de quiosques, 

sitos nas Freguesias de Paredes de Viadores e Manhuncelos e Marco, deste 

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

substituto legal para outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------ 

9. Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a 
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Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno (Doc. 9). Presente à reunião 

minuta do protocolo mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 03/06/2022”. ----------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de colaboração a 

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

Anho Assado com Arroz de Forno, para uma comparticipação financeira no 

valor de 500,00€ (quinhentos 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 o 

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

10. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do 

Marco de Canaveses e a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de 

Paredes de Viadores (Contrato n.º 25/GAV/2022) (Doc. 10). Presente à reunião 

minuta do contrato-programa mencionado. Pela Senhora Presidente foi exarado 

o seguinte despacho: “À Câmara 03/06/2022”. --------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e a 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Paredes de Viadores, para 

uma comparticipação financeira no valor de 2.000,00€ (dois mil euros), para 

a execução do programa de apoio ao desenvolvimento desportivo 

apresentado na cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado 

dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o 

respetivo contrato. ------------------------------------------------------------------------------ 



                                                                              ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA   Fls  
 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES                                         DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 11 
                                                                                                              REALIZADA EM 13.06.2022 

 

Reunião de Câmara, 13 de junho de 2022 
 

- 12 - 

Não é possível apresentar a imagem.

11.  Adenda ao Protocolo de Cedência de Utilização de Espaço Municipal – 

Edifício da Antiga Escola Primária de S. Sebastião na Freguesia de Vila Boa de 

Quires e Maureles (Doc. 11). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela 

Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 06/06/2022”. -

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta da Adenda ao Contrato de 

Cedência de espaço municipal, Edifício da Antiga Escola Primária de S. 

Sebastião, na Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, entre o 

Município de Marco de Canaveses e a Associação das Obras de São 

Vicente de Paulo, celebrado no passado dia 02 de dezembro de 2020. Mais 

foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal 

para outorgar o respetivo protocolo. ------------------------------------------------------ 

12.  Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências dos 

Transportes Escolares na Junta de Freguesia de Avessadas e Rosém; Banho e 

Carvalhosa; Bem Viver; Constance; Paredes de Viadores e Manhuncelos; Penha 

Longa e Paços de Gaiolo; Sande e S. Lourenço do Douro; Várzea, Aliviada e 

Folhada; Vila Boa do Bispo; Vila Boa de Quires e Maureles (Doc. 12). Presente 

à reunião os contratos mencionados. Pela Senhora Presidente foi exarado o 

seguinte despacho: “À Câmara 06/06/2022”. ---------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a submissão à Assembleia Municipal, 

para aprovação dos Contratos Interadministrativos que têm como objeto a 

delegação de competências da Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

nas Freguesias de Avessadas e Rosém, Banho e Carvalhosa, Bem Viver, 

Constance, Paredes de Viadores e Manhuncelos, Penha Longa e Paços de 
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Gaiolo, Sande e S. Lourenço do Douro,  Várzea, Aliviada e Folhada,  Vila 

Boa do Bispo e  Vila Boa de Quires e Maureles, em matéria de transportes 

escolares de alunos – circuitos locais, nos termos do previsto pelo art.º 

33.º, n.º 1, alíneas gg), l) e ccc), conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 

25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Mais foi deliberado dar 

poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar o 

respetivo contrato. ------------------------------------------------------------------------------ 

13. Para conhecimento: Informação sobre os Compromissos Plurianuais face à 

Autorização Prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso – LCPA (Doc. 13). Presente à reunião a informação mencionada.  Pela 

Sra. Presidente foi exarado o presente despacho: “À Câmara 02/06/2022”. ------

Tomado conhecimento. Para conhecimento da Assembleia Municipal. ------ 

14. 2.ª Revisão – Alteração às Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal 

para o Ano Económico de 2022 (Doc. 14). Presente à reunião informação da 

Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças, respeitante à 2.ª Revisão 

– Alteração às GOP’s para o ano financeiro 2022. Pela Senhora Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara Municipal 07/06/2022” para aprovar a 

2.ª revisão orçamental nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  Pela Senhora 

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

Deliberado por unanimidade aprovar e submeter à Assembleia Municipal a 

2.ª revisão – alteração às Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal 
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para o Ano Económico de 2022, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

33.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Plano de Transportes Escolares do Município do Marco de Canaveses para 

o ano letivo 2022-2023 (Doc. 15). Presente à reunião proposta mencionada. Pela 

Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 02/06/2022”. -------

Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Transportes Escolares do 

Município de Marco de Canaveses para o ano letivo de 2022/2023, que se 

anexa e se dá por integralmente reproduzido. ----------------------------------------- 

16. “Empreitada Requalificação Urbana e Paisagística do Parque de Bitetos” 

(Doc. 16). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 02/06/2022”. --------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar os trabalhos complementares 

constantes na informação técnica anexa à proposta, bem como a minuta 

de adenda ao contrato de empreitada que formaliza a execução dos 

trabalhos. Mais foi deliberado ratificar a prorrogação graciosa, concedida 

pelo prazo de dois meses, aprovada no dia três de dezembro de dois mil e 

vinte e um, e dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para 

outorgar o respetivo contrato. --------------------------------------------------------------- 

17. Reconhecimento de relevante interesse público municipal de projeto (Doc. 

17). Presente à reunião à informação mencionada. Pela Sra. Presidente foi 

exarado o seguinte despacho: “À Câmara 01/06/2022”. --------------------------------
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Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados e propor à Assembleia Municipal a decisão de declaração de 

reconhecimento de relevante interesse público municipal de Projeto, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e alínea a) do n.º 3 do artigo 

25.º do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (DL n.º 73/2009, de 

31 de março), em que é requerente Costa da Granja – Atividades Turísticas 

e Desportivas, Lda. ------------------------------------------------------------------------------ 

18. Aceitação de doações referente a bens a favor do património do Município 

(Doc. 18). Presente à reunião informação do Vereador, Dr. Nuno Pinto. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 03/06/2022”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a informação nos termos 

apresentados, aceitando-se a doação de bens mencionados na referida 

proposta, para integração no Património do Município. --------------------------- 

19. Aceitação de um conjunto de publicações a título de doação e benefício do 

inventário da Biblioteca Municipal Poeta Joaquim Monteiro (Doc. 19). Presente 

à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 06/06/2022”. ----------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aceitar o bem arrolado na listagem anexa na 

referida proposta, a título de doação e benefício do inventario da Biblioteca 

Municipal Poeta Joaquim Monteiro, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea 

j) do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  
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20. 3.ª Alteração ao Mapa de Pessoal e 3.ª Alteração ao Plano de Recrutamento 

do Município de Marco de Canaveses para o ano de 2022 (Doc. 20). Presente à 

reunião a proposta mencionada. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte 

despacho: “À Câmara 06/06/2022”. ----------------------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar e submeter à Assembleia Municipal a 

3.ª Alteração ao Mapa de Pessoal e 3.ª Alteração ao Plano de Recrutamento 

do Município de Marco de Canaveses para o ano de 2022, conforme 

documentos anexos à proposta. ----------------------------------------------------------- 

21. Recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau Chefe de 

Divisão do Gabinete da Qualidade e Fundos Comunitários | Designação do júri 

de recrutamento (Doc. 21). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 07/06/2022”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

autorizando-se a abertura do procedimento concursal de seleção para 

provimento do cargo de Chefe de Divisão do Gabinete da Qualidade e 

Fundos Comunitários. Mais foi deliberada proposta de composição do júri: 

Presidente – José Amadeu Guedes de Paiva, 1.ª Vogal – Maria Fernanda 

Ribeiro Monteiro, 2.º Vogal – Jorge Domingos Machado Tinoco Vieira de 

Castro, 1.º Suplente – Isabel Maria Barbosa Madureira, e 2.º Suplente – 

Cláudia Cristina Madureira de Abreu Amorim. Submeter a deliberação da 

Assembleia Municipal, nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 

de agosto, na atual redação. ----------------------------------------------------------------- 
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22. Alteração provisória da Postura de Trânsito no acesso à zona balnear de 

Bitetos (Doc. 22). Presente à reunião a proposta mencionada. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 07/06/2022”. -------------

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, 

relativa ao projeto de alteração temporária da Postura de Trânsito na Zona 

de Bitetos, nos termos do disposto nos artigos 25.º e 33.º do anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. À Assembleia Municipal para ratificar, de 

acordo com o anexo I e II que faz parte integrante da presente proposta que 

se anexa e se dá por integralmente reproduzida. ------------------------------------- 

23. Voto de Louvor (Doc. 23). Presente o voto de louvor mencionado. Pela Sra. 

Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 02/06/2022”. ------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao Futebol Clube de 

Alpendorada, que após participação no Campeonato da Divisão Elite Pro-

Nacional 2021/2022 da Associação de Futebol do Porto, sagrou-se 

campeão distrital e alcançou a subida ao campeonato de Portugal da 

Federação Portuguesa de Futebol. O seu excelente desempenho 

desportivo prestigia e dignifica o Município do Marco de Canaveses. -------- 

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

E nada mais havendo a tratar, quando eram onze horas e quinze 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, n.º 3 do 

anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 34.º, n.º 4 
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do Código do Procedimento Administrativo. E eu, Maria da Piedade Teixeira 

Ferreira, Coordenadora Técnica da Secção Administrativa da Câmara Municipal, 

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

_______________________________________________________________ 

_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


