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EDITAL 

 

 

Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto, presidente da câmara municipal de 

Santo Tirso: 

 

Torna públicas, para os efeitos do n.º 1 do artigo 56º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, as seguintes deliberações tomadas pela 

câmara municipal em sua reunião de 22 de fevereiro de 2018: 

 

1 – Aprovação da ata da última reunião ordinária de 08/02/2018 – Aprovada 

por unanimidade 

 

2 – Tolerância de ponto aos trabalhadores no dia de Carnaval (2018/02/13): 

Ratificação de despacho do presidente da câmara por unanimidade 

 

3 – Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários do 

município de Santo Tirso – Lei 112/2017, de 29 de dezembro - 

Aprovada por unanimidade 

 

4 – Recrutamento de titulares para cargoso de direção intermédia (chefes de 

divisão e chefes de serviço): Abertura de procedimentos concursais: 

Composição dos Júris de Recrutamento – aprovado com seis votos e 

duas abstenções 

 

5 – Proposta de delegação de competências para a conferência decisória 

prevista no artigo 9º do DL 165/2014, de 05 de novembro - Aprovada 

por unanimidade 

 

6 – Proposta de 2ª alteração ao Plano Diretor Municipal: Aprovação para 

efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 86º do DL 80/2015, de 14 de maio 

- Aprovada por unanimidade 

 

7 – Procedimento concursal para celebração de contrato de gestão de 

eficiência energética no Sistema de Iluminação Pública: Adjudicação - 

aprovado com seis votos e duas abstenções 

 

8 – Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração entre o município 

de Santo Tirso e o Club Thyrsense, tendo por objeto a cooperação entre 

as partes no âmbito do programa cultural do município – Aprovado por 

unanimidade, mediante uma comparticipação financeira de 12.000,00 € 

 

9 – Candidatura apresentada pelo município ao Programa NORTE 2020 – 

Operação NORTE – 05 – 1406 – FEDER – 000100, designada “Ciclovia 

Central – Rua das Rãs”: Aceitação das condições de aprovação da 

candidatura - Aprovada por unanimidade 
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10 – Candidatura apresentada pelo município ao Programa NORTE 2020 – 

Operação NORTE – 08 – 5266 – FSE – 000080, designada Planos 

integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar – “Ag(ir) para 

o sucesso escolar”: Aceitação das condições de aprovação da 

candidatura - Aprovada por unanimidade 

 

11 – Candidatura apresentada pelo município ao Programa NORTE 2020 – 

Operação NORTE – 05 – 1406 – FEDER – 000117, designada 

“Requalificação Urbana da Praça Camilo Castelo Branco e espaços 

Adjacentes – 2ª fase”: Aceitação das condições de aprovação da 

candidatura - Aprovada por unanimidade 

 

12 – Proposta de atribuição de subsídio às instituições participantes no 

Desfile de Carnaval - Aprovada por unanimidade 

 

13 – Proposta de atribuição de subsídio para as Festas de S. Rosendo - 

Aprovada por unanimidade, a atribuição de um subsidio no montante de 

200,00 € 

 

14 – Proposta de Celebração de Protocolo com a União de Freguesias de 

Lamelas e Guimarei tendo por objeto a cedência ao município do direito 

de utilização do campo de futebol e do polidesportivo, sitos, 

respetivamente, em Guimarei e Lamelas, para a formação em futebol e 

futsal - Aprovada por unanimidade 

 

15 – Proposta de celebração de Protocolo entre o município de Santo Tirso 

e a União de Freguesias de Carreira e Refojos de Riba D’Ave, tendo por 

objeto a cedência ao município do direito de utilização do campo de 

futebol de Refojos - Aprovada por unanimidade 

 

16 – Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo com o Futebol Clube de Vilarinho - Aprovado por 

unanimidade, mediante uma comparticipação financeira de 14.000,00 € 

 

19 – Requerimento da sociedade I.T.J.V – Comércio Texteis, Lda - Processo 

32/17 AE: Pedido de reconhecimento de Projeto de Interesse Municipal 

para efeitos de isenção/redução de IMI e redução de taxas - Aprovado 

por unanimidade 

 

20 – Requerimento da sociedade MODULO 60 – Unipessoal, Lda - Processo 

39/17 AE: Pedido de reconhecimento de Projeto de Interesse Municipal 

para efeitos de isenção/redução de IMI e redução de taxas – Aprovado 

por unanimidade 

     

Santo Tirso, 26 de fevereiro de 2018 

O presidente, 
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