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EDITAL N º    07         /2023 
         

 
           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 27 de janeiro de 2023, 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 13 de janeiro de 2023, (cuja cópia foi enviada a todos    os 

membros deste Órgão), a qual, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. 

           2-Protocolo de colaboração entre o Município de Marco de Canaveses e a Associação dos Amigos do Concelho do Marco de       

Canaveses . 

 Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a estabelecer entre o Município do Marco de                                          

Canaveses e a Associação dos Amigos do Concelho do Marco de Canaveses, para um apoio financeiro no valor de 1.500.00€ 

(mil e quinhentos euros) para a prossecução do seu plano de atividades, de acordo com a candidatura apresentada. 

3- Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação Recreativa e 

Cultural de Alpendorada.  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa nos termos apresentados, a celebrar entre o Município 

do Marco de Canaveses e o Clube de Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses, no valor de 51.285.80€ (cinquenta e um mil, 

duzentos e oitenta e cinco euros e oitenta cêntimos) para a execução do programa de apoio ao desenvolvimento 

associativo/atividades, apresentado na cláusula segunda do presente contrato.  

           4- Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e o Clube de Atletismo 

Estrelas do Marco de Canaveses.  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa nos termos apresentados, a celebrar entre o Município 

do Marco de Canaveses e o Clube de Atletismo Estrelas do Marco de Canaveses, no valor de 2.000.00€ (dois mil euros) para 

participação nas provas regionais e nacionais de atletismo e organização de prova de Atletismo – Corta Mato Regional, 

apresentado na cláusula segunda do presente contrato.  

           5- Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação Desportiva 

Marco 09.  

Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa nos termos apresentados, a celebrar entre o Município 

do Marco de Canaveses e a Associação Desportiva Marco 09, no valor de 80.330.00€ (oitenta mil trezentos e trinta euros) 

para a execução do programa de apoio ao desenvolvimento associativo/atividades apresentado na cláusula segunda do 

presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorga no respetivo 

protocolo. 

           6-Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação de Remo do 

Norte.  

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 Remo do Norte, no valor de 1.000.00€ (mil euros) para à execução da atividade 

apresentada na cláusula segunda do presente contrato.  

           7- Doação de Livros à Biblioteca Municipal Poeta Joaquim Monteiro. 

           Deliberado por unanimidade aceitar os bens mencionados na referida proposta, como doação, legado ou herança a 

benefício de inventário, nos termos do artigo 33, do n.º 1, alínea J) do anexo I, da Lei 75/2013, 12 de setembro. 

 
 

  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,  31 de janeiro de 2023 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 

Drª Cristina Vieira 
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