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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Fls
DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 01
REALIZADA EM 13.01.2020

MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

-------------------------ATA NÚMERO UM / DOIS MIL E VINTE------------------------------------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO----------------------MARCO DE CANAVESES DE 13 DE JANEIRO DE 2020-------------------- Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, nos Paços do
Concelho, presidida pela Senhora Cristina Lasalete Cardoso Vieira, Presidente
da Câmara Municipal do Marco de Canaveses e com a presença dos Senhores
Vereadores: Mário Bruno Silva Magalhães, Paula Alexandra Rabaçal Marques,
Paulo Jorge Silva Couto, José António Carvalho Soares da Mota, Vítor Manuel
de Vasconcelos Gonçalo, Alcino Jorge de Saraiva Vieira e comigo, Maria da
Piedade Teixeira Ferreira, Coordenadora Técnica de Administração Geral, como
secretária da presente reunião, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do
Marco de Canaveses. Quando eram quinze horas e trinta minutos, a Senhora
Presidente declarou aberta a reunião. ------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------- A Senhora Presidente passou a prestar informação acerca da atividade
municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Começou por dar nota de que no dia 27 de dezembro se realizaram os
jantares de natal do Futebol Clube de Paços de Gaiolo e da Associação
Recreativa e Cultural de S. Lourenço do Douro, nos quais o Executivo esteve
representado. ------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 28 de dezembro foi comemorado o quadragésimo aniversário da
Associação Cultural e Desportiva de Avessadas. --------------------------------------------- No dia 29 de dezembro decorreu a Festa da Família, na Freguesia de
Soalhães. ------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 30 de dezembro assinalou-se o trigésimo aniversário da Unidade de
Saúde Familiar do Tâmega. ------------------------------------------------------------------------ Já no dia 4 de janeiro, o Executivo fez-se representar no jantar de final de
ano do Futebol Clube de Vila Boa de Quires. -------------------------------------------------- No dia 5 de janeiro realizou-se o Concerto de Ano Novo, com Orquestra e
Coros, promovido pela Artâmega, em parceria com a Câmara Municipal de
Marco de Canaveses, na Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. ------------
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----- O dia 6 de janeiro foi preenchido com as cerimónias de inauguração das
obras de requalificação nas Escolas EB1 da Barroca e EB1 de Sobretâmega, e
com a realização de uma reunião da Comissão Consultiva da Rota do Românico.
----- No dia 8 de janeiro, o Executivo participou na cerimónia de entrega de
prémios do Concurso de Montras de Natal, promovido pela Associação
Empresarial do Marco, em parceria com a Câmara Municipal de Marco de
Canaveses. --------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 9 de janeiro decorreu a 27.ª Reunião Ordinária do Conselho
Intermunicipal da CIM do Tâmega e Sousa. --------------------------------------------------- No dia 10 de janeiro, destaque para a participação na cerimónia de
inauguração do Burger King de Marco de Canaveses, na sessão de abertura do
Encontro da Direção Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos, no Marco de
Canaveses, e no 1.º Colóquio Desportivo, promovido pelo Hóquei Clube de
Marco de Canaveses. -------------------------------------------------------------------------------- No dia 11 de janeiro, o Executivo marcou presença na cerimónia de
encerramento do estágio de inverno da Escola de Karaté do Marco de
Canaveses, na Gala do Motor Clube do Marco 2020, e no jantar de convívio da
Academia de Patinagem do Marco. -------------------------------------------------------------- Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos Senhores
Vereadores que desejassem intervir neste período. ----------------------------------------- O Senhor Vereador José Mota, no uso da palavra, e depois de renovar os
votos de um ótimo ano de 2020 para todos os Marcoenses, questionou qual o
ponto de situação da requalificação do Parque de Montedeiras, e em que medida
é que o desenvolvimento das obras foi afetado pelas recentes intempéries. Numa
perspetiva de futuro, também perguntou se já existe alguma evolução acerca da
possibilidade de se avançar para uma segunda fase do projeto de requalificação
do parque. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à obra de beneficiação do antigo edifício do Cineteatro, onde
irá nascer o novo Centro Cultural do Marco de Canaveses, e tendo em
consideração o estado adiantado da mesma, sugeriu que no âmbito do
agendamento de uma Reunião de Câmara se possa programar uma visita dos
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Vereadores ao local. ---------------------------------------------------------------------------------- Em relação ao Concerto de Ano Novo da Artâmega na Igreja do Convento
de Alpendorada, assinalou o facto de a Junta de Freguesia de Alpendorada,
Várzea e Torrão não ter estado formalmente representada por qualquer autarca.
Posteriormente interpelados sobre este assunto, a resposta dada seria no
sentido de que não haviam recebido um convite formal para o efeito. ------------------ Face ao exposto, e por forma a clarificar convenientemente o acontecido,
questionou qual a abrangência do papel da Câmara Municipal de Marco de
Canaveses na organização deste evento, e em especial no que concerne ao
envio de convites a entidades diversas. --------------------------------------------------------- A Senhora Presidente, em resposta, começou por revelar que o Centro
Cultural de Marco de Canaveses está praticamente concluído, faltando apenas
ultimar alguns pormenores relacionados com a colocação do mobiliário, tendo
inclusivamente sido desde já solicitadas algumas vistorias finais. Assim, e em
conformidade com a sugestão apresentada pelo Vereador José Mota, poderá ser
agendada para breve uma visita, para dar a conhecer aos Vereadores a obra de
requalificação realizada. ----------------------------------------------------------------------------- No que concerne ao Concerto de Ano Novo, explicou que embora a Câmara
Municipal tenha colaborado na organização do evento, nomeadamente na
vertente da logística, não remeteu qualquer convite formal, sendo esta uma
responsabilidade exclusiva da Artâmega. Acrescentou que pessoalmente
também ficou surpreendida com a ausência de representantes da Junta de
Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão. Porém, tratando-se de um evento
aberto ao público, qualquer pessoa seria livre de comparecer, não carecendo
necessariamente de um convite para tal. ------------------------------------------------------- Entretanto foi remetida à Câmara Municipal cópia do e-mail enviado ao
Presidente da Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, às dez
horas e quarenta e três minutos do dia 27 de dezembro, com o convite para o
Concerto de Ano Novo. Visto que este e-mail pode não ter sido rececionado
pelos serviços da Junta de Freguesia, comprometeu-se a elaborar uma
informação para dar conhecimento deste facto aos respetivos autarcas. ----------
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----- O Senhor Vice-Presidente, Mário Bruno Magalhães, em complemento,
explicou que o desenrolar das obras de requalificação no Parque de
Montedeiras, por se tratarem nesta fase de movimentos de terras, efetivamente
foi afetado pelas recentes intempéries, que a acrescer a alguns problemas
internos da empresa responsável pelo projeto, contribuíram para um ligeiro
atraso no cronograma inicialmente previsto, havendo expetativas, porém, de que
a obra esteja concluída no início da primavera. ----------------------------------------------- Falando ainda sobre os constrangimentos causados pelas intempéries,
aproveitou para informar que a Câmara Municipal teve a preocupação de remeter
uma comunicação a todos os Presidentes de Junta, solicitando que estes
pudessem reportar eventuais incidentes e problemas nas vias ou muros de
suporte, para que as respetivas reparações possam ser incluídas em empreitada
a lançar a breve prazo. ------------------------------------------------------------------------------- Sobre a transição para uma segunda fase do projeto de requalificação do
Parque de Montedeiras, explicou que no decurso do processo de aquisição de
terrenos para estacionamento, e por imposição intransigente dos anteriores
proprietários, foram adquiridas também algumas parcelas sobrantes, pelo que o
próximo passo será enquadrar estas faixas de terreno no projeto global e
ponderar a sua eventual funcionalidade. -------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Paulo Couto, no uso da palavra, apresentou um voto de
pesar pelo falecimento do piloto Paulo Gonçalves – uma das maiores referências
do desporto motorizado a nível nacional, e com ligações ao Concelho de Marco
de Canaveses – conforme se transcreve: ------------------------------------------------------- “A Câmara Municipal de Marco de Canaveses, na sua reunião ordinária de
13 de janeiro de 2020, expressa um voto de pesar à família do piloto português
Paulo Gonçalves, uma das maiores referências do país no desporto motorizado,
vítima de acidente no Dakar 2020. A Câmara Municipal de Marco de Canaveses
manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do piloto Paulo Gonçalves,
endereçando à sua família as mais sentidas condolências.” ------------------------------- O Senhor Vereador Alcino Vieira, no uso da palavra, deixou algumas
questões referentes à gestão e fiscalização dos transportes escolares por parte
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da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Presidente, em resposta, explicou que o Município de Marco de
Canaveses não possui uma rede de transportes escolares no pleno sentido da
expressão, fazendo-se valer da rede de transporte público rodoviário para
assegurar este serviço. Assim, a Câmara Municipal contratualizou com a
Transdev o número de passes que são requisitados aquando da matrícula dos
alunos, cujos encargos financeiros são integralmente assumidos pelo Município,
com o transporte de alunos a ser efetuado nos mesmos moldes e princípios
legalmente aplicáveis aos transportes públicos. ---------------------------------------------- No que diz respeito à fiscalização do transporte, esta é assegurada pela
GNR – tendo este sido um tema recentemente abordado em sede de Conselho
Municipal de Segurança – uma vez que as responsabilidades da Câmara
Municipal se limitam à fiscalização do número de passes de transporte emitidos,
em articulação com as informações prestadas pelos Agrupamentos Escolares, e
respetivo pagamento. --------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente deu por encerrado
este período, passando para a ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------1. Aprovação da ata da reunião de Câmara Municipal do dia 23 de dezembro de
2019 (cuja cópia foi enviada a todos os membros deste Órgão), a qual, depois
de lida, foi aprovada por unanimidade. Não participou da votação o Vereador
Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo, por não ter estado presente na reunião
anterior, nos termos do artigo 34.º do CPA. -----------------------------------------------2. Balancete de Tesouraria do dia 10 de janeiro de 2020. Foi apreciado o Balancete
de Tesouraria de 10/01/2020, onde se constatou que havia um saldo de
14.263.005,42€ (catorze milhões, duzentos e sessenta e três mil, cinco euros, e
quarenta e dois cêntimos) de Operações Orçamentais, e 1.748.371,17€ (um
milhão, setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e um euros, e
dezassete cêntimos) de Operações não Orçamentais. ---------------------------------Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------
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3. Autorização de despesas para o ano de 2020 (Doc. 3). Presente à reunião
proposta para autorização de despesas para o ano de 2020, e ainda listagem
das ordens de pagamento processadas até ao dia 10.01.2020. Pela Senhora
Presidente foi exarado o seguinte despacho: “A Câmara, 08.01.2020”. -----------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nos termos apresentados,
autorizando o pagamento das despesas de caráter obrigatório e outras de
caráter facultativo, para o presente ano de 2020. ------------------------------------4. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019/20 entre o Município
do Marco de Canaveses e a Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada
(Doc. 4). Presente à reunião minuta do contrato-programa mencionado. Pela
Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/01/2020”. ------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município de Marco de Canaveses e a Associação
Recreativa e Cultural de Alpendorada, com uma comparticipação financeira
no valor de 35.307,00€ (trinta e cinco mil, trezentos e sete euros) para a
prossecução do programa de desenvolvimento desportivo apresentado na
cláusula segunda do presente contrato. Mais foi deliberado dar poderes à
Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------5. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2020 entre o Município do
Marco de Canaveses e o Grupo Desportivo de Manhuncelos (Doc.5). Presente
à reunião minuta do contrato-programa mencionado. Pela Sra. Presidente foi
exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/01/2020”. -------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo
Desportivo de Manhuncelos, com uma comparticipação financeira no valor
de 2.000,00€ (dois mil euros), para a prossecução do programa de
desenvolvimento desportivo apresentado na cláusula segunda do presente
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contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu
substituto legal para outorgar no respetivo contrato. -----------------------------6. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2020 entre o Município do
Marco de Canaveses e a Associação Desportiva de Carvalhosa (Doc. 06).
Presente à reunião minuta do contrato-programa mencionado. Pela Sra.
Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/01/2020”. ------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e a Associação
Desportiva de Carvalhosa, com uma comparticipação financeira no valor
de 2.000,00€ (dois mil euros), para a prossecução do programa de
desenvolvimento desportivo apresentado na cláusula segunda do presente
contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu
substituto legal para outorgar no respetivo contrato. -----------------------------7. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2019 entre o Município do
Marco de Canaveses e Maureles Futebol Clube (Doc. 07). Presente à reunião
minuta do contrato-programa mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o
seguinte despacho: “À Câmara 08/01/2020”. ---------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Maureles Futebol
Clube, com a cooperação financeira no valor de 1.520,00€ (mil, quinhentos
e vinte euros), para a prossecução do programa de apoio ao
desenvolvimento associativo, e a comparticipação no valor de 8.000,00€
(oito mil euros) para a prossecução do programa de apoio a infraestruturas.
Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu substituto
legal para outorgar no respetivo contrato. ---------------------------------------------8. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2020 entre o Município do
Marco de Canaveses e o Grupo Desportivo de Tabuado (Doc. 08). Presente à
reunião minuta do contrato-programa mencionado. Pela Sra. Presidente foi
exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/01/2020”. --------------------------------
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Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do contrato-programa a
estabelecer entre o Município do Marco de Canaveses e o Grupo
Desportivo de Tabuado, com uma comparticipação financeira no valor de
3.000,00€ (três mil euros) para a prossecução do programa de
desenvolvimento desportivo apresentado na cláusula segunda do presente
contrato. Mais foi deliberado dar poderes à Senhora Presidente ou seu
substituto legal para outorgar no respetivo contrato. -----------------------------9. Aditamento ao Acordo de Cooperação celebrado entre a Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços da Região de Norte do
Instituto de Segurança Social, I.P. – Centro Distrital do Porto e a Câmara
Municipal do Marco de Canaveses para o ano escolares de 2019/2020 (Doc. 09).
Presente à reunião minuta do acordo de cooperação do Programa mencionado.
Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/01/2020”.
Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do acordo de Cooperação do
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar a
estabelecer entre a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares,
Direção de Serviços da Região de Norte, o Instituto de Segurança Social,
I.P. – Centro Distrital do Porto e a Câmara Municipal do Marco de
Canaveses, para o ano escolar de 2019/2020. Mais foi deliberado dar
poderes à Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no
respetivo Acordo. -------------------------------------------------------------------------------10. Empreitada “Centro Cultural do Marco de Canaveses” – Aprovação da minuta
da 2.ª Adenda ao Contrato (Doc. 10). Presente à reunião minuta do contrato
mencionado, que se anexa e se dá por transcrita. Pela Sra. Presidente foi
exarado o seguinte despacho: “À Câmara 08/01/2020”. -------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a minuta da 2.ª Adenda ao contrato de
empreitada “Centro Cultural do Marco de Canaveses – Contrato n.º
08/2018”, nos termos mencionados. Mais foi deliberado dar poderes à
Senhora Presidente ou seu substituto legal para outorgar no respetivo
contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------
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11. Pagamento de quotas mensais para o ano 2020 à Associação de Municípios do
Baixo Tâmega. Presente à reunião ofício n.º 4/20, de 03.01.2020, da AMBT, para
o assunto mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho:
“À Câmara 08/01/2020”. ------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento das quotas mensais, no
valor de 1.689,23 euros (mil, seiscentos e oitenta e nove euros, e vinte e
três cêntimos) para despesas de funcionamento da AMBT – Despesas
correntes, para o ano de 2020. -------------------------------------------------------------12. Pagamento de quotas mensais para o ano 2020 à Associação de Municípios do
Vale do Sousa (Doc. 12). Presente à reunião ofício n.º 1204/2019, de
20/12/2019, da Associação de Municípios do Vale do Sousa, para o assunto
mencionado. Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara
08/01/2020”. ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento das quotas à
Associação de Municípios do Vale do Sousa, para o ano de 2020, no valor
de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) /mensais. ------------------------------------13. Pagamento da quota do ano 2019 à Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.
R. (Doc. 13). Presente à reunião fatura pró-forma FP1 2019/13, mencionada.
Pela Sra. Presidente foi exarado o seguinte despacho. “À Câmara 08/01/2020”.
Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento das quotas ao Turismo
do Porto e Norte, Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER, no valor de
1.500,00€ (mil e quinhentos euros), referente às quotas de 2019. -------------14. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para o Gabinete de Apoio à
Presidência – Ano Económico 2020 (Doc. 14). Presente à reunião proposta da
Senhora Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no sentido de que o
mesmo fique à guarda e responsabilidade do Adjunto da Presidente da Câmara,
sendo utilizado e reposto até ao penúltimo dia útil do ano, nos termos do artigo
43.º - Reposição, Secção III Fundo de Maneio, do Capitulo V – Disponibilidade
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da Norma de Controlo do Município do Marco de Canaveses. Pela Senhora
Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 08.01.2020”. -----------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo
de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e
responsabilidade do Adjunto da Presidente da Câmara, Nuno Vítor Diogo
Pinto. ------------------------------------------------------------------------------------------------15. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para o Centro de Recolha Oficial
do Marco de Canaveses – Ano Económico 2020 (Doc. 15). Presente à reunião
proposta da Senhora Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no
sentido de que o mesmo fique à guarda e responsabilidade do Médico
Veterinário desta Câmara, sendo utilizado e reposto até ao penúltimo dia útil do
anos, nos termos do artigo 43.º - Reposição, Secção III Fundo de Maneio, do
Capitulo V – Disponibilidade da Norma de Controlo do Município do Marco de
Canaveses. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À
Câmara. 08.01.2020”. ---------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo
de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e
responsabilidade do Médico Veterinário Joaquim Rocha. -----------------------16. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para a área do
Aprovisionamento – Ano Económico 2020. Presente à reunião proposta da
Senhora Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no sentido de que o
mesmo fique à guarda e responsabilidade da Coordenadora Técnica da Secção
de Aprovisionamento, sendo utilizado e reposto até ao penúltimo dia útil do ano,
nos termos do artigo 43.º - Reposição, Secção III Fundo de Maneio, do Capitulo
V – Disponibilidade da Norma de Controlo do Município do Marco de Canaveses.
Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara.
08.01.2020”. ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo
de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e
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responsabilidade

da

Coordenadora

Técnica

da

Secção

de

Aprovisionamento, Maria do Carmo Pinto dos Reis. -------------------------------17. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para a Divisão de Assuntos
Jurídicos e Fiscalização – Ano Económico 2020. Presente à reunião proposta da
Senhora Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no sentido de que o
mesmo fique à guarda e responsabilidade Chefe de Divisão de Assuntos
Jurídicos e Fiscalização, sendo utilizado e reposto até ao penúltimo dia útil do
ano, nos termos do artigo 43.º - Reposição, Secção III Fundo de Maneio, do
Capitulo V – Disponibilidade da Norma de Controlo do Município do Marco de
Canaveses. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À
Câmara. 08.01.2020.” ---------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo
de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e
responsabilidade da Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização
(em regime de substituição), Cláudia Cristina Madureira de Abreu Amorim.
18. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para a Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens (CPCJ) do Marco de Canaveses – Ano Económico 2020.
Presente à reunião proposta da Senhora Presidente, para constituição do Fundo
de Maneio no sentido de que o mesmo fique à guarda e responsabilidade do
Técnico Superior da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, sendo
utilizado e reposto até ao penúltimo dia útil do ano, nos termos do artigo 43.º Reposição, Secção III Fundo de Maneio, do Capitulo V – Disponibilidade da
Norma de Controlo do Município do Marco de Canaveses. Pela Senhora
Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara. 08.01.2020.” -----------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo
de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e
responsabilidade do Técnico Superior Manuel Altino de Barros Ribeiro. --19. Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para os Espaços Cidadão do
Marco de Canaveses – Ano Económico 2020. Presente à reunião proposta da
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Senhora Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no sentido de que o
mesmo fique à guarda e responsabilidade do responsável dos Espaços do
Cidadão do Marco de Canaveses, sendo utilizado e reposto até ao penúltimo dia
útil do ano, nos termos do artigo 43.º - Reposição, Secção III Fundo de Maneio,
do Capitulo V – Disponibilidade da Norma de Controlo do Município do Marco de
Canaveses. Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À
Câmara. 08.01.2020.” ---------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo
de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e
responsabilidade do Técnico Superior Nuno Pimenta. ----------------------------20.

Constituição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) para a área da Administração

Geral – Ano Económico 2020. Presente à reunião proposta da Senhora
Presidente, para constituição do Fundo de Maneio no sentido de que o mesmo
fique à guarda e responsabilidade do Coordenadora Técnica da Secção da
Administração Geral, sendo utilizado e reposto até ao penúltimo dia útil do ano,
nos termos do artigo 43.º - Reposição, Secção III Fundo de Maneio, do Capítulo
V – Disponibilidade da Norma de Controlo do Município do Marco de Canaveses.
Pela Senhora Presidente foi exarado o seguinte despacho: “À Câmara.
08.01.2020”. ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de constituição do Fundo
de Maneio nos termos apresentados, ficando o mesmo à guarda e
responsabilidade da Coordenadora Técnica da Secção da Administração
Geral, Maria da Piedade Teixeira Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA--------------------------E nada mais havendo a tratar, quando eram dezasseis horas e vinte minutos a
Senhora Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que foi aprovada em minuta, nos termos do artigo 57.º do anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. E eu, Maria da Piedade Teixeira Ferreira,
Coordenadora Técnica da Secção de Administração Geral da Câmara Municipal,
a subscrevi e assino. -----------------------------------------------------------------------------
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_______________________________________________________________
_________________A Presidente da Câmara Municipal_________________
_______________________________________________________________
----------------------------------------Dra. Cristina Vieira--------------------------------------_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Reunião de Câmara, 13 de janeiro de 2020

- 13 -

