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EDITAL N º  13 /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 10  de março 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 24 de fevereiro de 2023, (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 do Marco de Canaveses e a Junta de Freguesia de Avessadas e Rosém. 
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de cooperação a estabelecer entre o Município do Marco de 
Canaveses e a Junta de Freguesia de Avessadas e Rosém, para atribuição de apoio financeiro no valor de 93.188.50€ (noventa e 
três mil cento e oitenta e oito mil euros e cinquenta cêntimos), para realização da segunda fase das obras de requalificação e 
ampliação da sede da Junta de Freguesia, conforme mencionado na proposta anexa. 

           3-Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação Recreativa de 
Tuías. 
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o 
Município do Marco de Canaveses e a Associação Recreativa de Tuías, para uma comparticipação financeira no valor de 
24.685.20€ (vinte e quatro mil, seiscentos e cinco euros e vinte cêntimos) para dinamização do programa de apoio ao 
desenvolvimento associativo/atividades, conforme mencionado na cláusula segunda do presente contrato. 

       4-Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação de Cicloturismo 
de Manhuncelos. 
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o 
Município do Marco de Canaveses e a Associação de Cicloturismo de Manhuncelos, para uma comparticipação financeira no 
valor de 600.00€ (seiscentos euros) para dinamização do programa de apoio ao desenvolvimento associativo/atividades, 
conforme mencionado na cláusula segunda do presente contrato. 
 5-Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação de Canoagem do 
Norte de Portugal. 
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o 
Município do Marco de Canaveses e a Associação de Canoagem do Norte de Portugal, para uma comparticipação financeira no 
valor de 2.750.00€ (dois mil setecentos e cinquenta euros) para a organização do Campeonato Regional de Fundo de 
Canoagem, conforme mencionado na cláusula segunda do presente contrato. 
6-Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação de Canoagem do    
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o 
Município do Marco de Canaveses e a Associação de Canoagem do Norte de Portugal, para a cedência de instalações, sitas no 
Polo 2, do Complexo Fluvial do Tâmega, com vista ao desenvolvimento de atividades náuticas e promoção da modalidade de 
canoagem.  
7-Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e Emanuel Rocha. 
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o 
Município do Marco de Canaveses e Emanuel Rocha, para uma comparticipação financeira no valor de 600.00€ (seiscentos 
euros), para o desenvolvimento da atividade do atleta, na modalidade de culturismo, conforme mencionado na cláusula 
primeira do presente contrato. 

       8-Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e Norberto Teixeira. 
Deliberado por unanimidade aprovar minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a estabelecer entre o 
Município do Marco de Canaveses e Norberto Teixeira, para uma comparticipação financeira no valor de 1.200.00€ (mil e 
duzentos euros), para desenvolvimento da atividade do atleta, na modalidade de Enduro, conforme mencionado na cláusula 
primeira do presente contrato. 
 9-Adenda ao Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e o Hóquei Clube do 
Marco. 
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta da adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo nº 
58/GAV/2022, nos termos apresentados que se anexa e se dá por integralmente reproduzido. 
10-Adenda ao Contrato Programa de desenvolvimento desportivo entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação 
Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo. 
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta da adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo nº 
57/GAV/2022, nos termos apresentados que se anexa e se dá por integralmente reproduzido. 
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11-Recrutamento de trabalhador, na modalidade de contrato em funções públicas, por tempo indeterminado – 2 assistentes 
operacionais (Auxiliar Serviços Gerais). 
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados autorizando-se o recrutamento, através de 
procedimento concursal comum com vista ao recrutamento imediato de dois Assistentes Operacionais para exercer funções de 
Auxiliar de Serviços Gerais, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos, 
conjugados, do nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro e artigo 30º da lei nº 35/2014, de 20 de junho, 
na sua atual redação. 

       12-Recrutamento de trabalhador, na modalidade de contrato em funções públicas, por tempo indeterminado – 2 assistentes 
operacionais (Auxiliar Ação Educativa). 
Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados autorizando-se o recrutamento, através de 
procedimento concursal comum com vista ao recrutamento imediato de dois Assistentes Operacionais para exercer funções de 
Auxiliar de Ação Educativa, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos, 
conjugados, do nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro e artigo 30º da lei nº 35/2014, de 20 de junho, 
na sua atual redação. 

       13-Minuta do contrato de cedência de instalações e de prestações de serviços entre Carla Manuela Pinto Nunes e o município do 
Marco de Canaveses. 
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta de contrato de cedência de instalações e de Prestação de Serviços a estabelecer 
entre o Município de Marco de Canaveses e Carla Manuela Pinto Nunes, de acordo com proposta apresentada que se anexa e 
se dá integralmente transcrita.  

       14-Voto de Louvor – Hugo Gonçalves. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de Louvor ao atleta Hugo Gonçalves, pela conquista do Campeonato Nacional de 
Trail Ultra Endurance 2022/23, da Associação de Trail Running Portugal, sagrando-se Tricampeão Nacional. O excelente 
desempenho desportivo do atleta marcuense, prestigia e dignifica o Município do Marco de Canaveses. 

       15-Voto de Louvor – Paulo Machado. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de Louvor ao atleta Paulo Machado, pela conquista da Taça de Portugal de Feeder 
- Free Style, em Pesca Desportiva de Rio, da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva. O excelente desempenho desportivo 
do atleta marcuense, prestigia e dignifica o Município do Marco de Canaveses. 

       16-Voto de Louvor – Jorge Madureira. 
Presente à reunião voto de louvor apresentado pela Senhora Presidente de 07-03-2023. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de Louvor ao marcuense Jorge Madureira, atleta da equipa LR Fight Team, pela 
conquista do título de Campeão Regional de Kickboxing 2023, na categoria K1 75 kg Sénior, no Campeonato Regional do Norte 
de Kickboxing. O excelente desempenho desportivo do atleta marcuense, prestigia e dignifica o Município do Marco de 
Canaveses. 

       17-Voto de Louvor – Fernando Ribeiro. 
Presente à reunião voto de louvor apresentado pela Senhora Presidente de 07-03-2023. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de Louvor ao marcuense Fernando Ribeiro, atleta da equipa LR Fight Team, pela 
conquista do título de Campeão Regional de Kickboxing 2023, na categoria Kick Light + 94 Kg Veterano, no Campeonato 
Regional do Norte de Kickboxing. O excelente desempenho desportivo do atleta marcuense, prestigia e dignifica o Município 
do Marco de Canaveses. 

      18-Voto de Louvor – José Pinto. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de Louvor ao marcuense José Pinto, atleta da equipa LR Fight Team, pela 
conquista do título de Campeão Regional de Kickboxing 2023, na categoria Kick Light + 94 Kg Sénior, no Campeonato Regional 
do Norte de Kickboxing. O excelente desempenho desportivo do atleta marcuense, prestigia e dignifica o Município do Marco 
de Canaveses. 
19-Voto de Louvor – André Queirós. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de Louvor ao marcuense André Queirós, atleta da equipa LR Fight Team, pela 
conquista do título de Campeão Regional de Kickboxing 2023, na categoria Kick Light + 94 Kg Júnior, no Campeonato Regional 
do Norte de Kickboxing. O excelente desempenho desportivo do atleta marcuense, prestigia e dignifica o Município do Marco 
de Canaveses. 
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20-Voto de Louvor – Ilya Alexandre. 
Deliberado por unanimidade aprovar o voto de Louvor à atleta da equipa LR Fight Team, pela conquista do título de Campeão 
Regional de Kickboxing 2023, na categoria Light Contact + 69 Kg Juvenil, no Campeonato Regional do Norte de Kickboxing. O 
excelente desempenho desportivo do atleta marcuense, 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, 14 de março  de 2023 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drª Cristina Vieira 
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