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EDITAL N º  131 /2022 
 

         Drª Cristina Lasalete Cardoso Vieira, Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses:  
           TORNA PÚBLICO, para efeito do disposto no artigo 56º do anexo I da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, que a 

Câmara Municipal em sua Reunião de 28 de outubro de 2022, tomou as seguintes deliberações as quais foram 
aprovadas em minuta, nos termos do artigo 92º do diploma acima referido. 

        1-Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 14 de outubro de 2022, (cuja cópia                                                           
foi enviada a todos os membros deste Órgão), a qual, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. 

         2-Contrato – Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo 
Columbófilo do Marco. 
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo Columbófilo do Marco, para uma 
comparticipação financeira no valor de 1.000.00€ (mil euros) para prossecução do programa de apoio ao 
desenvolvimento associativo, conforme mencionado na cláusula segunda do presente contrato. 

        3-Contrato – Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação 
Desportiva do Marco de Canaveses 09. 
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação Desportiva do Marco de Canaveses 
09, para uma comparticipação financeira no valor de 1.500.00€ (mil e quinhentos euros) para prossecução do 
programa de apoio ao desenvolvimento associativo, conforme mencionado na cláusula segunda do presente 
contrato. 

         4-Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e MOJ – Movimento de                           
Juventude Santo Isidoro – Apoio Financeiro.  
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Protocolo de Colaboração a estabelecer entre o Município do 
Marco de Canaveses e MOJ – Movimento de Juventude de Santo Isidoro, para uma comparticipação 
financeira no valor de 500.00€ (quinhentos euros), destinada ao desenvolvimento do seu plano de 
atividades, nos termos apresentados no documento. 
5-Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação dos Combatentes da Guerra 
do Ultramar de Marco de Canaveses – Apoio Financeiro. 
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Protocolo de Colaboração a estabelecer entre o Município do 
Marco de Canaveses e a Associação dos Antigos Combatentes da Guerra do Ultramar de Marco de 
Canaveses, para uma comparticipação financeira no valor de 500.00€ (quinhentos euros), destinada ao 
desenvolvimento do seu plano de atividades, nos termos apresentados no documento. 
6-Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a Guarda Nacional Republicana –Posto 
Territorial do Marco de Canaveses – Apoio Financeiro. 
Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta e minuta de alteração do Protocolo de Colaboração a 
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial 
de Marco de Canaveses, para atribuição de apoio financeiro no valor de 34.846.54€ (trinta e quatro mil 
oitocentos e quarenta e seis mil euros e cinquenta e quatro cêntimos), destinada à realização de obras do 
Posto Territorial de Marco de Canaveses, nos termos apresentados no documento, dando sem efeito a 
minuta aprovada em sede de Reunião de Câmara de 14 de abril de 2022. 

         7-Contrato de Cooperação entre o Município do Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Constance. 
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Contrato de Cooperação a estabelecer entre o Município do 
Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Constance, para comparticipação financeira no valor de 
2.000.00€ (dois mil euros), para apoio na organização do Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamentos, 
nos teros da candidatura apresentada. 

         8-Proposta de Consolidação da Mobilidade Intercarreiras – Sónia Marisa Mendes Campos. 
Deliberado por unanimidade aprovar a consolidação da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Sónia 
Marisa Mendes Campos, da carreira/categoria de Assistente Operacional para a categoria de Assistente 
Técnico. 
9-Proposta de Consolidação da Mobilidade Intercarreiras – Lúcia Manuela Lima Monteiro, Sandra Marisa Vieira 
Pinto e Susana Maria de Queirós. 
Deliberado por unanimidade aprovar a consolidação da mobilidade intercarreiras das trabalhadoras Lúcia 
Manuela Lima Monteiro, Sandra Marisa Vieira Pinto e Susana Maria de Queirós, da carreira/ categoria de 
Assistente Operacional para carreira e categoria de Assistente Técnico. 

        10-Proposta de alteração da deliberação de Reunião de Câmara nº10/2022 de 27 de maio de 2022 –     Ponto 10 –  
        Recrutamento de 1 Técnico Superior (Eletromecânica) para Procedimento de Mobilidade entre Órgãos e Serviços. 

Deliberado por unanimidade aprovar a alteração da forma de recrutamento do técnico superior na área de 
eletromecânica, deixando o mesmo de ser efetuado por procedimento concursal comum, passando a ser 
através do Procedimento de Mobilidade, nos termos previstos pelos art.º 92.º e seguintes da LTFP, nos 
termos apresentados. 

       11-Proposta de Recrutamento de Trabalhadores, na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Publicas por 
Tempo Indeterminado. 
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Presente à reunião a proposta mencionada, apresentada pela Senhora Presidente de 21.10.2022. 
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados autorizando-se o recrutamento, de 
5 Assistentes Operacionais (2 serralheiros; 2 carpinteiros e 1 tratorista), através de procedimento concursal 
comum com vista ao recrutamento, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, nos termos conjugados, do nº 1 do artigo 4º do Decreto-209/2009, de 3 de setembro e artigo 
30º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação. 

        12-Contratos de Emprego - Inserção + – PROJ 152/CEI+/22. 
Deliberado por unanimidade aprovar o Contrato Emprego-Inserção – Proj 152/CEI/2022, para o acolhimento 
de 15 beneficiários/as do rendimento social de inserção e/ou desempregados de longa duração, com as 
características exigidas, para desenvolver trabalho socialmente necessário em vários estabelecimentos de 
ensino, centros de saúde e outros equipamentos municipais, pelo período de doze meses após seleção 
pelos Serviços de emprego de Amarante.  

        13-  Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Tâmega e Sousa – Guia de Gestão da Coleção. 
         Deliberado por unanimidade aprovar o guia de Gestão de Coleção da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do 

Tâmega e Sousa, de acordo com o documento apresentado que se anexa e se dá por integralmente 
reproduzido. 

        14- “Concurso Marcoense como Nós” – Edição de Natal 2022 – Alteração do ponto i. da alínea d) – data de 
formalização de adesão pelos estabelecimentos aderentes – Ratificação; (Doc. 15) 

        Deliberado por unanimidade ratificar a prorrogação extraordinária até 19 de outubro de 2022, para      
aceitação de adesões ao Concurso Marcoense como Nós – Edição de Natal 2022.  

        15-Escala de turnos de farmácias no Marco de Canaveses – Administração Regional de Saúde do Norte – 
informação 2023. 

            Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de parecer à Escala de Turnos das Farmácias do Concelho 
do Marco de Canaveses para o ano de 2023. 
16-Proposta – Atribuição de Licenças de Ocupação para a atividade de Comércio a retalho em Feiras e Mercados –     
2023. 
 Deliberado por unanimidade aprovar a renovação das licenças válidas por mais um ano civil, da   
concessão da licença de ocupação de lugar de venda em Feiras e Mercados, devendo as mesmas ser 
apresentadas, entre 03 e 30 de novembro de 2022, nos termos previstos no artigo A/6-7º do Regulamento da 
Atividade de Comercio a Retalho em Feiras e Mercados. 
17-Proposta – Atribuição de Prémios de Mérito #sucessoescolar referentes ao ano letivo 2021-2022.  
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de atribuição de 18 prémios de Mérito #sucessoescolar do 
Município relativos ao ano letivo 2021-2022.  

        18-  Proposta - Hasta Pública para alienar Património Imóvel do Município. 
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, bem como as condições gerais 
da hasta pública, para alienação através de hasta pública, sendo a Comissão constituída por Presidente, Dr. 
Clara Pereira; Vogais: Dra. Cláudia Amorim e Drª Patrícia Duarte e vogais suplentes, Drª Sofia Tavares e D. 
Assunção Aguiar, dos prédios: 

a)  Prédio constituído por uma parcela de terreno (Lote 3) sob o artigo 4400, da freguesia de Alpendorada, 
Várzea e Torrão e descrito na CRPMC sob o n.º 150/Alpendorada e Matos, sito em Barreiro-Vale do 
Covo da freguesia citada, sendo o valor base da licitação de 30.000,00€;)  

b) Prédio constituído por uma parcela de terreno (Lote 2) sob o artigo 4399, da freguesia de Alpendorada, 
Várzea e Torrão e descrito na CRPMC sob o n.º 149/Alpendorada e Matos, sito em Barreiro-Vale do 
Covo da freguesia citada, sendo o valor base da licitação de 29.000,00€;)  

Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga no respetivo 
contrato.  
19-Proposta – Minuta Contrato Cedência de Instalações e de Prestação de Serviços entre José Pedro  Nicolau 
Soares Rodrigues e o Município do Marco de Canaveses. 
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato cedência de instalações e de prestação de 
serviços a estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e José Pedro Nicolau Soares Rodrigues, 
nos termos e ao abrigo das alíneas m) do nº 2 do artigo 23º e ff) do nº1 do artº 33, ambas do anexo I da Lei nº 
72/2013, de 12 de setembro, bem como, ao abrigo dos nº 1 do artigo 8º e nº 3 do artigo 10º do Regulamento 
nº 410/2020 de 20 de abril. 
20-Proposta – Empreitada Reformulação da Etar Ponte das Tábuas – Aprovação Trabalhos Complementares e 
Minuta de Adenda ao Contrato. 
Deliberado por unanimidade aprovar nos termos, conjugados, dos artigos, art.º 33º, ambos do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 36º, 370, 378 e 379 do CCP e do n.º 1 do artigo 18.º do Dec.Lei 197/99, 
de 8 de junho, a aprovação e adjudicação dos trabalhos complementares e a respetiva despesa a ela 
inerente e aprovar a minuta da adenda ao contrato anexa à proposta. Mais se delibera exercer o direto de 
indeminização que lhe assiste, nos termos do artigo 378º nº 6 do CCP. 
21-Proposta – Empreitada Requalificação da EB 2/3 de Alpendorada – Aprovação Trabalhos complementares e a 
Menos e Minuta de Adenda ao Contrato. 
Deliberado por unanimidade aprovar nos termos, conjugados, dos artigos, art.º 33º, ambos do Anexo I à Lei 
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n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 36º, 370, 378 e 379 do CCP e do n.º 1 do artigo 18.º do Dec.Lei 197/99, 
de 8 de junho, a aprovação e adjudicação dos trabalhos complementares e a menos, bem como o prazo para 
a sua execução, e respetiva despesa a ela inerente e aprovar a minuta da adenda ao contrato anexa à 
proposta. Mais se delibera exercer o direto de indeminização que lhe assiste, nos termos do artigo 378º nº 6 
do CCP. 
22-Proposta – Redes de Distribuição de Água e Coletores de Águas Residuais – Freguesia de Santo Isidoro e 
Livração – Lote 1 – Aprovação do Projeto de Execução – Abertura do Procedimento. 
Deliberado por unanimidade aprovar, nos termos da informação técnica anexa à proposta, que se dá por 
integralmente reproduzida, para todos os efeitos legais, o projeto de execução da referida empreitada assim 
como os demais proposto na informação referida. A designação do Júri do Procedimento nos termos do 
artigo 67º. Nº 1 do CCP, constituído por Presidente: Arquiteto Rui Almeida, Vogais Drº Fernando Pedroso e 
Engº Joaquim Moura, vogais suplentes Engª Sílvia Monteiro e Eng.º Couto Pereira, sendo designado para 
Gestor do Contrato, nos termos do artigo 290º do CCP,  o Sr. Engº Joaquim Moura. 
23-Voto de Louvor – Nuno Silva. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta Nuno Silva e o seu cavalo “Jairo de Além”, da 
Caudelaria Luís Almeida, por se terem sagrado Campeões Europeus do Cavalo Lusitano na categoria de São 
Jorge. 
O excelente desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do Marco de Canaveses 

         24- Voto de Louvor – Ricardo Moreira. 
Presente o voto de louvor mencionado, apresentado pela Senhora Presidente de 24/10/2022”. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta marcoense Ricardo Moreira, do Futebol 
Clube de Penafiel, sagrando -se campeão regional Absoluto de Trail Curto 2022 da Associação de Atletismo 
do Porto. 
O seu excelente desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do Marco de Canaveses 
25-Voto de Louvor – Tiago Pereira. 
Presente o voto de louvor mencionado, apresentado pela Senhora Presidente de 24/10/2022”. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao atleta marcoense Tiago Pereira, do Futebol Clube 
de Penafiel, sagrando -se campeão regional Absoluto de Trail Longo 2022 da Associação de Atletismo do 
Porto. 
O seu excelente desempenho desportivo, prestigia e dignifica o Município do Marco de Canaveses 
26-Proposta - Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles para ampliação do cemitério 
de Vila Boa de Quires. 
Deliberado por maioria com votos contra da Senhora Presidente Cristina Vieira e dos Senhores Vereadores 
Clara Marília Soares Marques, Pedro Filipe da Silva Pinto não aprovar, uma abstenção do Senhor Vereador 
Mário Luís da Silva Monteiro, e com um voto a favor do Senhor Vereador Mário Bruno Magalhães a proposta 
apresentada, com a atribuição de verba necessária à construção da ampliação do cemitério, de acordo com 
projeto aprovado e nos termos da proposta apresentada.  
27 Voto de Pesar – Norberto Soares 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de Pesar dando-se conhecimento à família enlutada. 

 

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo 
 
 
 

Paços do Concelho do Marco de Canaveses, 02 de novembro de  2022 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 

Drª Cristina Vieira 


