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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 15 de novembro de 2018: 

 

1 - Aprovação da ata da última reunião ordinária de 02/11/2018: Aprovada 

por unanimidade  

  

2 - Designação dos representantes do município para o novo mandato do 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo: Aprovada 

por unanimidade  

 

3 - Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração entre o Município 

de Santo Tirso e diversas Escolas do Concelho que tem por objeto a 

criação do serviço de apoio às bibliotecas escolares (SABE): Aprovada 

por unanimidade  

  

4 - Contrato celebrado entre o município e a Federação Portuguesa de 

Andebol para organização de competições oficiais – Ratificação: 

Aprovada por unanimidade  

 

5 - Proposta de revisão da comparticipação atribuída à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Jardim de Infância das Fontainhas, no 

âmbito do desenvolvimento das Atividades de Prolongamento de 

Horário: Aprovada por unanimidade  

  

6 - Proposta de celebração de contrato de delegações de competências na 

junta de Freguesia de Roriz tendo por objeto a gestão e manutenção do 

"Parque de Lazer de Roriz” - Pedido de autorização à assembleia 

municipal: Aprovada por unanimidade  

  

7 - Proposta de celebração de contrato de delegações de competências na 

Proposta de celebração de contrato de delegação de competências na 

junta de Freguesia de Vila Nova do Campo tendo por objeto a gestão e 

manutenção de espaços verdes - Pedido de autorização à assembleia 

municipal: Aprovada por unanimidade  

  

8 - Proposta de celebração de contrato programa de desenvolvimento 

desportivo com a associação denominada "ASSOCIAÇÃO DE 

BURGÃES – ACADEMIA DE S. JOÃO DO CARVALHINHO": Aprovada 

por unanimidade uma comparticipação financeira no valor de 400,00 € 
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Santo Tirso, 20 de novembro de 2018 

 

O presidente, 

 

 
 
Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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