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EDITAL N º    143           /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 25 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 11 de novembro de 2022, (cuja cópia foi enviada a todos os 
membros deste Órgão), a qual, depois de lida, foi aprovada por unanimidade.  
2-Contrato de cooperação entre o Município de Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de  Constance – atribuição de apoio 

financeiro. 

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 uma comparticipação financeira no valor de 5.000.00€ (cinco mil 

euros) para aquisição de uma viatura para transporte de crianças, conforme mencionado na proposta anexa. 

3-Projeto de Regulamento de Apoio à Esterilização de Cães e Gatos do Município de Marco de Canaveses – Submissão para 

deliberação em reunião da Assembleia . 

Deliberado por unanimidade aprovar submeter à Assembleia Municipal a aprovação do Projeto de “Regulamento de 

Apoio à Esterilização de Cães e Gatos 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.  

4-Proposta do Programa Eco - Escolas 2022-2023. 

Deliberado por unanimidade aprovar a adesão do Município do Marco de Canaveses ao programa Eco-Escolas, bem 

como o pagamento da inscrição de cada escola no valor de 80€ (oitenta euros) por escola e a atribuição de um subsídio 

anual no valor de 200€ (duzentos euros), a cada escola inscrita destinada ao Plano de Ação dos projetos realizados 

pelas escolas, de acordo com a proposta em anexo. 

         5-Estratégia Local de Habitação e a priorização das soluções habitacionais a desenvolver ao abrigo do  Programa 1º direito – 

Atualização. 

Deliberado por unanimidade aprovar a apreciação da atualização da estratégia Local de Habitação do Marco de 

Canaveses e a priorização das soluções habitacionais a desenvolver ao abrigo do programa 1º direito, em anexo à 

proposta e que, da mesma faz parte integrante. 

Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal para aprovação. 

        6-Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação “Marco + Igual 2022-2025”. 

Deliberado por unanimidade aprovar o Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do Município de Marco de 

Canaveses “Marco + Igual 2022-2025”, nos termos apresentados que se anexa e se dá por integralmente reproduzida. 

Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal para aprovação. 

         7-Início de procedimento de legalização oficiosa – “Edifício Talegre”. 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, dando se inicio ao procedimento de 

legalização oficiosa, nos termos do nº 7 do artigo 102ª - A do RJUE e notificar o respetivo ato por anúncio, através de 

publicação no DR ou na publicação institucional do Município, com a visibilidade adequada à sua compreensão, nos 

termos do disposto na alínea e) do nº1 e no nº4 do artigo 112º do CPA, conjugado com o artigo 56º do RJAL. 

 
  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, 28 de novembro de 2022 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
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