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EDITAL N º  151  /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 09 de dezembro 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 25 de novembro 2022, (cuja cópia foi enviada a todos 
os membros deste Órgão), a qual, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. Não vota o Senhor Vereador Mário Luís 
Monteiro por não ter estado presente, nos termos do n.º 3 do artigo 34º, do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.   
2-Aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal do dia 30 de novembro 2022,  (cuja cópia foi enviada a 
todos os membros deste Órgão), a qual, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. Não vota o Senhor Vereador Mário 
Bruno Magalhães por não ter estado presente, nos termos do n.º 3 do artigo 34º, do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  
3-Contrato – Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e Associação de 
Canoagem do Norte de Portugal. 
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa nos termos apresentados, a celebrar entre o 
Município do Marco de Canaveses e a Associação de Canoagem do Norte de Portugal, no valor de 2.500.00€ (dois mil e 
quinhentos euros) para à execução do programa de apoio ao desenvolvimento desportivo apresentado. Mais foi 
deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga no respetivo protocolo. 

                 4-Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e o Agrupamento de Escolas  Nº1 do Marco de 
Canaveses para a atribuição de Apoio Financeiro. 
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração nos termos apresentados, a celebrar entre o 
Município do Marco de Canaveses e o Agrupamento de Escolas Nº1 do Marco de Canaveses, para comparticipação 
financeira, no valor de 200.00€ (duzentos euros) para a execução de um mural de forma a concretizar os projetos 
vencedores do concurso “Matemática e Arte na Rua”. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu 
substituto legal para outorga no respetivo protocolo. 
5-Protocolo de Colaboração entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação Norte Cultural – Orquestra do Norte 
– Apoio Financeiro. 
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração nos termos apresentados, a celebrar entre o 
Município do Marco de Canaveses e a Associação Norte Cultural – Orquestra do Norte, para comparticipação financeira, 
no valor de 12.000.00€ (doze mil euros) que visa a colaboração e a parceria entre as instituições signatárias, 
estabelecendo bases para o fomento e divulgação da cultura musical no concelho. Mais foi deliberado dar poderes à 
Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga no respetivo protocolo. 
 6-Protocolo entre a Câmara Municipal de Marco de Canaveses e a Associação Florestal de Entre Douro e Tâmega – Apoio 
Financeiro. 
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do protocolo apresentado, a celebrar entre o Município do Marco de 
Canaveses e a Associação Florestal de entre Douro e Tâmega, que se anexa e se dá integralmente transcrito. 

                  7-Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI. 
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentada, que se anexa e se dá integralmente transcrita,  
e submeter à Assembleia Municipal para deliberação e aprovação.  

                  8-Plano Municipal de Proteção Civil do Marco de Canaveses. 
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, do Plano Municipal de Emergência de 
Proteção Civil do Marco de Canaveses que se anexa e se dá por integralmente reproduzida, bem como o relatório de 
consulta, e pareceres da Comissão Municipal de Proteção Civil do Marco de Canaveses e da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil.  Mais se delibera para aprovação e deliberação submeter à Assembleia Municipal.  
9-Concurso de Projetos Educativos em Proteção Civil - A Prevenção e a Segurança Presentes em Cada Cidadão. 
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados, acompanhado das Normas de participação 
do Concurso de Projetos Educativos em Proteção civil “A Prevenção e a Segurança Presentes em cada Cidadão” que se 
anexa e se dá por integralmente reproduzida. 
10-Constituição de Associação de Direito Privado – Douro, Tâmega e Sousa Invest – Reformulação de Estatutos. 
 Deliberado por unanimidade aprovar nos termos dos considerandos na proposta supra e documentos de suporte anexo 
a proposta, para os efeitos preconizados no artigo 33º nº 1 al. ccc) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 
conjugado com os artigos 53º, 56º e 32º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto submeter à Assembleia Municipal retificação 
dos estatutos, sem prejuízo da deliberação tomada, em reunião de Câmara de 09 de setembro de 2022 e sessão da 
assembleia Municipal de 24 de setembro de 2022, de adesão àquela Associação. 
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11-Aprovação do Código de Conduta do Município de Marco de Canaveses e de Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas. 
Presente à reunião proposta da Senhora Presidente “À Câmara 05/12/2022”. 
Deliberado por unanimidade aprovar nos termos do previsto pelo artº 33º nº 1 alínea k), do anexo à Lei nº 75/2013 de 
12 de setembro, do nº 1 do artº 19º da Lei nº 52/2019 de 31 de julho e do disposto nos artigos 6º e 7º do anexo ao 
Decreto-Lei nº 109-E/2021, de 9 de setembro: 
- Código de Conduta do Município de Marco de Canaveses e respetiva publicação em Diário de República; - Plano de 
Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; - Revogação do código de conduta e Plano de Prevenção de risco 
de corrupção e infrações conexas da Câmara Municipal do Marco de canaveses, anteriormente aprovados. 

                  12-Celebração de Contrato Local de Segurança – tipologia MAI Município. 
Deliberado por unanimidade, submeter o início do procedimento com vista à implementação e celebração do Contrato 
Local de Segurança, com o Ministério da Administração Interna, na tipologia de MAI Município. A submeter à Assembleia 
Municipal. 

                  13-Aquisição das Instalações da Extinta Eletro Moagem do Marco (artigo 4090 – U e 120 – R).  
Deliberado por maioria com três abstenções dos Senhores Vereadores Mário Bruno Magalhães, Francisco José Vieira e 
Mário Luís Monteiro, aprovar a proposta nos termos apresentados, submeter à Assembleia Municipal, nos termos do nº 
1 da alínea ccc) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para aquisição de um prédio urbano, sob o n.º 707, da 
freguesia de Rio de Galinhas, e inscrito na matriz sob o artigo 4090, da freguesia do Marco e um prédio rústico sob o 
número 453 da freguesia de Rio de Galinhas, inscrito na matriz sob o artigo 120, da freguesia do Marco. Mais se delibera 
a aprovação da minuta de contrato de compra e venda mencionado. 

      14-Desagregação da Freguesia de Penha Longa e Paços de Gaiolo – Emissão de Parecer. 
Deliberado por  maioria,   com uma abstenção do Senhor Vereador Francisco José Vieira, aprovar a  
emissão de parecer favorável, à pretensão da população, para a desagregação da Freguesia de Penha Longa e Paços de 
Gaiolo, preconizados no artigo 12º nº 4 da Lei nº 39/2021, de 24 de junho. A Submeter à Assembleia Municipal. 

        15-Contratos de Emprego - Inserção –114/CEI/22. 
Deliberado por unanimidade aprovar o Contrato Emprego-Inserção – Proj 114/CEI/2022, para o acolhimento de 7 
beneficiários/as de Subsídio de Desemprego, com as características exigidas, para colaboração e reforço das equipas de 
assistentes operacionais em vários equipamentos municipais, estabelecimentos de ensino e unidades de saúde no 
âmbito das responsabilidades assumidas pelo Município, pelo período de doze meses após seleção pelos Serviços de 
emprego de Amarante.  

     16-Voto de Louvor – Pedro Bianchi Prata. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de louvor ao piloto Pedro Bianchi Prata, pela conquista do Mundial de Bajas 
2022, na classe Veteranos, da Federação Internacional de Motociclismo. 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 dezembro de   2022 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 

Drª Cristina Vieira 
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