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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 21 de novembro de 2018: 

 

1 - Proposta de Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 

do Município para o ano de 2019 – Aprovada com seis votos a favor e três 

votos contra 

  

2 - Pedido de autorização para a cessão da posição contratual assumida 

pela sociedade Fomentinvest - Soluções de Eficiência Energética S.A. no 

Contrato de Gestão de Eficiência Energética no Sistema de Iluminação 

Pública no concelho de Santo Tirso (contrato nº 41/2018) – Aprovada por 

unanimidade 

  

3 - Protocolo para o abastecimento de água ao Lugar do Alto da Peça, 

freguesia de Lousado, Vila Nova de Famalicão - Parecer do município de 

Santo Tirso – Aprovada por unanimidade 

  

4 - Proposta de celebração de Protocolo entre o município e a associação 

Confraria do Caco tendo por objeto a realização da Exposição Internacional 

de Presépios – Aprovada por unanimidade 

 

5 - Proposta de atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Santo Tirso - prevenção no âmbito do Passeio 

Anual Sénior – Aprovado por unanimidade a atribuição de um subsidio no 

montante de 435,42 € (quatrocentos e trinta e cinco euros e quarenta e dois 

cêntimos) 

  

6 - Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo com o Monte Córdova F.C./2018 – Aprovada por unanimidade 

uma comparticipação financeira no montante de 6.000,00 € (seis mil euros) 

 

7 - Requerimento da sociedade Conduril - Engenharia S.A. - Pedido de 

Declaração de interesse público municipal de investimento a realizar, para 

efeitos de redução de impostos e de taxas municipais – Aprovada por 

unanimidade 

  

8 - Requerimento da sociedade Pacoli - Propriedades, Construção e 

Investimentos Imobiliários Ldª - Pedido de Declaração de Interesse Público 

Municipal de investimento a realizar, para efeitos de redução de taxas 

municipais e compensação urbanística – Aprovada por unanimidade 
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Santo Tirso, 27 de novembro de 2018 

 

O presidente, 
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