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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 29 de novembro de 2018: 

 

1 - Aprovação da ata da última reunião ordinária de 15/11/2018 – Aprovada 

por unanimidade 

  

2 - Aprovação da ata da reunião extraordinária de 21/11/2018 - Aprovada 

por unanimidade 

  

3 - Parecer da câmara municipal sobre as escalas de turnos das farmácias 

do concelho de Santo Tirso para o ano 2019 - Ratificação de despacho do 

presidente da câmara - Aprovada por unanimidade 

 

4 - Proposta de 2ª alteração do Plano de Pormenor da Quinta de Geão - 

Aprovada por unanimidade 

  

5 - Proposta reformulada de 2ª alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM): 

Aprovação para efeitos do disposto no nº 3 do artigo 86º do DL 80/2015, de 

14/05 - Aprovada por unanimidade 

  

6 – Expropriação de parcela de terreno destinada à execução da obra 

"Ligação de arruamento da Comunidade Cigana à Travessa do Arquinho" - 

Resolução de expropriar (parcela 3) - Aprovada por unanimidade 

 

7 - Proposta de Regulamento de funcionamento do Centro de Recolha 

Oficial (Canil/Gatil) Municipal de Santo Tirso: Aprovação - Aprovada por 

unanimidade 

 

8 - Proposta de 1ª Alteração ao Protocolo celebrado entre o Município de 

Santo Tirso e a Junta de Freguesia de Vila das Aves, tendo por objeto a 

cedência do direito de utilização de prédio urbano do municipio (extinta 

Escola de Cense) º- Aprovada com cinco votos a favor e três abstenções 

  

9 - Requerimento da Comissão de Festas de Santo André - Vila das Aves - 

Pedido de subsídio - Aprovada por unanimidade atribuir um subsidio no 

montante de 200,00 € (duzentos euros) 

  

10 - Proposta de Alteração do contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo celebrado com o Futebol Clube de Vilarinho - Aprovada por 
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unanimidade atribuir um reforço da comparticipação financeira no montante 

de 6.000,00 € (seis mil euros)  

 

  

11 - Requerimento da sociedade Rota Própria - Hotelaria e Imobiliária, Ldª - 

Pedido de isenção do pagamento da taxa municipal de urbanização – 

processo 37/18-LLOT - Aprovada por unanimidade 

 

Santo Tirso, 30 de novembro de 2018 

 

O presidente, 

 

 

 

Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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