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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 05 de abril de 2018: 

 

1 – Aprovação da ata da última reunião ordinária de 08/03/2018 – Aprovada 

com seis votos a favor 

 

2 – Tolerância de ponto no dia 02/04/2018 (Segunda-feira de Páscoa): 

Ratificação de despacho do presidente por unanimidade 

 

3 – Relatório do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU): 

Aprovado por unanimidade 

 

4 – Celebração de contrato de gestão de eficiência energética no Sistema 

de Iluminação Pública do Município de Santo Tirso – retificação da 

deliberação da câmara municipal de 22/02/2018 (item sete da respetiva 

ata) - Aprovado por unanimidade 

 

5 – Celebração de contrato de gestão de eficiência energética no Sistema 

de Iluminação Pública do Município de Santo Tirso – Aprovação da 

minuta do contrato - Aprovado por unanimidade 

 

6 – Empreitada: “Requalificação da Escola Básica do Ave – Vila das Aves”: 

Aprovação da minuta do respetivo contrato - Aprovada por unanimidade 

 

7 – Alteração ao Regulamento Municipal das Habitações Sociais: Início do 

procedimento - Aprovada por unanimidade 

 

8 – “ Construção da estrada de ligação do cemitério a Paradela – Vilarinho”: 

Aquisição das parcelas 17A, 17B, 17C e 19 – Resolução de expropriar - 

Aditamento à deliberação da câmara municipal de 08/02/2018 - 

Aprovada por unanimidade 

 

9 – Associação Cultural Popular Bombos e Concertinas “Os Cordovenses”: 

Pedido de atribuição de subsídio para obras de conservação do edifício 

sede: Proposta de celebração de protocolo de colaboração - Aprovada 

por unanimidade 

 

10 – Proposta de atribuição de subsídio para as Festas de Carnaval de 

Roriz / 2018 - Aprovado por unanimidade a atribuição de um subsidio no 

montante de 300,00 €  
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11 – Proposta de atribuição de subsídio para as festas em honra do Divino 

Salvador e Nossa Senhora de Fátima – S. Salvador do Campo - 

Aprovado por unanimidade a atribuição de um subsidio no montante de 

450,00 € 

 

12 – AFR – Associação de Festas de Rebordões: Pedido de atribuição de 

subsídio para as festas em honra de S. Tiago - Aprovado por 

unanimidade a atribuição de um subsidio no montante de 350,00 € 

 

13 – Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo com o Ginásio Clube de Santo Tirso - Aprovado por 

unanimidade a atribuição de uma comparticipação financeira no 

montante de 125.000,00 € 

 

14 – Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo com o Futebol Clube de Rebordões - Aprovado por 

unanimidade a atribuição de uma comparticipação financeira no 

montante de 20.000,00 € 

 

15 – Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo com o Clube Desportivo de São Salvador do Campo - 

Aprovado por unanimidade a atribuição de uma comparticipação 

financeira no montante de 26.500,00 € 

 

16 – Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo com a associação União Desportiva e Social de Roriz - 

Aprovado por unanimidade a atribuição de uma comparticipação 

financeira no montante de 29.000,00 € 

 

17 – Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo com o Atleta João Vale Silva - Aprovado por unanimidade a 

atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 1.000,00 

€ 

 

Santo Tirso, 05 de abril de 2018 

 

O presidente, 

 
 
 
 
 
 
Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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