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EDITAL N. 04 / 2018 
 
Jorge Francisco Vieira, Presidente da Assembleia Municipal do Marco de Canaveses, torna 

Público, para efeito do disposto no artigo 56.º da Lei 75, de 12 de setembro, que a 
Assembleia Municipal, em sua única Reunião da Sessão Ordinária, realizada a 24 de 
fevereiro de 2018, tomou as seguintes deliberações dos pontos constantes na  

ORDEM DO DIA 

1.1 Apreciação e votação da ata da Sessão Ordinária do dia vinte e nove de dezembro 

de dois mil e dezassete. A ata foi aprovada por maioria, com trinta e dois (32) votos a favor, um 

(01) voto contra e zero (00) abstenções.  

3.2 Apreciação e deliberação sobre a proposta de alteração ao Regimento da 

Assembleia Municipal. Aprovado por unanimidade com trinta e seis (36) votos a favor, zero votos 

contra e zero (00) abstenções. Este ponto foi aprovado em minuta. 

3.3 Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal (Efetivo / Suplente) para 

integrar o Conselho da Comunidade do Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do 

Tâmega I – Baixo Tâmega, de acordo com o Artigo 31.º alínea b) do Decreto-Lei n.º 

28/2008, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

137/2013, de 7 de outubro. Apresentada Lista única. Resultado da votação: trinta e seis votantes 

com trinta e seis (36) votos a favor, zero votos nulos e zero (00) votos em branco. Lista composta por 

(Efetivo) Leandro Manuel Vieira de Queirós, (suplente) Ana Cristina Mendes Cordeiro de Matos 

Valente Couto Ribeiro. 

3.4 Apreciação e deliberação sob proposta da Câmara Municipal, para aprovação da 

denuncia dos contratos interadministrativos de Delegação de Competências nas 

Freguesias. Foi aprovada por unanimidade, com trinta e cinco (35) votos a favor, zero (00) votos 

contra e zero (00) abstenções. Este ponto foi aprovado em minuta. 

3.6 Apreciação e deliberação sob proposta da Câmara Municipal, para aprovação do 

Regulamento do Concurso Nova Identidade do Município do Marco de Canaveses. Foi 

aprovado por unanimidade, com trinta e seis (36) votos a favor, zero (00) votos contra e zero (00) 

abstenções. Este ponto foi aprovado em minuta. 

3.8 Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, para aprovação da 

Proposta de Organização dos Serviços Municipais Moldura Organizacional – 1.ª 

alteração; 
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Organização dos Serviços Municipais – Estrutura Orgânica Flexível – 1.ª Alteração; 

Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Marco de Canaveses – 1.ª 

alteração; 1.ª alteração ao mapa de Pessoal 2018 (artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho). Aprovado por unanimidade, com trinta e seis (36) votos a favor, zero (00) votos contra e zero 

(00) abstenções. Este ponto foi aprovado em minuta. 

3.9 Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, para aprovação da 

composição do Conselho de Educação do Marco de Canaveses para o quadriénio 

2017/2021. Aprovado por unanimidade, com trinta e seis (36) votos a favor, zero (00) votos contra e 

zero (00) abstenções. Este ponto foi aprovado em minuta. 

3.10 Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, para aprovação da 

1.ª Revisão das Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal para o Ano 

Económico 2018. Aprovado por unanimidade, com trinta e sete (37) votos a favor, zero (00) votos 

contra e zero (00) abstenções. Este ponto foi aprovado em minuta. 

3.11 Apreciação e deliberação de adesão à Associação Nacional de Assembleias 

Municipais (ANAM). Aprovada por maioria, com vinte e seis (26) votos a favor, zero (00) voto 

contra e dez (10) abstenções. Este ponto foi aprovado em minuta. 

E para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados 

nos lugares públicos do costume, e publicitado na página oficial desta Assembleia Municipal, em 

http://www.am-marco-canaveses.pt/ 

 

Marco de Canaveses, 26 de fevereiro de 2018 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

Jorge Francisco Vieira 

 

 

 

 

 

JT/AM 
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