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EDITAL N º  136      /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 11 de novembro 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 28 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 a Associação 
Desportiva e Cultural de Várzea do Douro. 
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação Desportiva e Cultural de Várzea do 
Douro, para uma comparticipação financeira no valor de 11.393.00€ (onze mil trezentos e noventa e três 
euros) para prossecução do programa de apoio ao desenvolvimento associativo, conforme mencionado na 
cláusula segunda do presente contrato. 

        3-Acordo de Revogação do Protocolo celebrado entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo Desportivo 
Foz do Tâmega. 
Deliberado por unanimidade aprovar o acordo de revogação do protocolo celebrado entre o Município do 
Marco de Canaveses e o Grupo Desportivo Foz do Tâmega, nos termos apresentados. 

        4-Proposta – Recrutamento de Trabalhadores, na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções  Públicas, por 
Tempo Indeterminado – 2 Assistentes Operacionais (Auxiliar Serviços Gerais – Saúde). 
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados autorizando-se o recrutamento, de 
2 Assistentes Operacionais (Auxiliares de Serviços Gerais - Saúde), 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. 

        5-Proposta – Orçamento Participativo Jovem 2022. 
Deliberado por unanimidade aprovar as propostas “Campo de Basquetebol 3x3” – valor da proposta 
16.969.00€ e “Pavilhão da Juventude” – valor da proposta 20.000.00€, nos termos apresentados no 
Regulamento do OPJ – Orçamento Participativo Jovem 2022, cabendo ao Município desenvolver as ações 
necessárias à sua implementação. 

         6-Proposta – Adenda ao Contrato Nº16/2021 da Empreitada “Requalificação Urbana e Paisagística no Parque de 
Bitetos” – Prorrogação de Prazo. 
Deliberado por unanimidade aprovar a prorrogação do prazo da Requalificação Urbana e Paisagística no 
Parque de Bitetos”, nos termos apresentados na minuta em anexo e se dá por integralmente reproduzida. 
7-Proposta – Projeto de Regulamento das Feiras, Mercados e Venda Ambulante do Município do Marco de 
Canaveses. 
Deliberado por maioria com uma abstenção do Sr. Vereador Mário Bruno Magalhães, aprovar submeter à 
Assembleia Municipal a aprovação do Projeto de “Regulamento das Feiras, Mercados e Venda Ambulante do 
Município do Marco de Canaveses”, que se anexa e se dá por integralmente reproduzido, nos termos das 
disposições conjugadas nos artigos 25º nº1, alínea g) e 33º nº 1, alíneas K) e ccc), do Anexo I à Lei nº 
75/2016, de 12 de setembro, na sua atual redação. 
8-Proposta Ratificação – Ata da reunião de Júri - Remodelação da Fração C do Estádio Municipal para a Escola de 
Música Artâmega. 
Deliberado por unanimidade ratificar a ata de reunião de Júri, Remodelação da Fração C do Estádio 
Municipal pata a Escola de Música Artâmega, nos termos apresentados no documento em anexo que se dá 
po integralmente reproduzido. 
9-Voto Louvor – José Jorge Sousa. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao marcoense da Amadores de Pesca do Marco, José 
Jorge Sousa, por se ter sagrado Campeão Regional de Pesca Desportiva, na categoria de veteranos, da 
Associação Regional do Norte de Pesca Desportiva. O seu excelente desempenho desportivo, prestigia e 
dignifica o Município do Marco de Canaveses. 
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10-Voto Louvor – Pedro Ferreira. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao marcoense dos Independentes Clube de Pesca 
Desportiva – Paços de Gaiolo, Pedro Ferreira, por se ter sagrado Campeão Regional Individual da 1ª Divisão 
da Associação Regional do Norte de Pesca Desportiva. O seu excelente desempenho desportivo, prestigia e 
dignifica o Município do Marco de Canaveses. 

         11-Voto Louvor – Jorge Sousa. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao marcoense Jorge Sousa, pela conquista, ao serviço 
da seleção nacioanl de Kempo, das categorias de Combat Submission Champion e Submission Title Winner, 
no World Cup All Martial Arts Styles Championship. O seu excelente desempenho desportivo, prestigia e 
dignifica o Município do Marco de Canaveses. 

 
      
 
 

  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, 15 de novembro de 2022 
 
 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
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