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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 07 de fevereiro de 2019: 

 

1 - Aprovação da ata da última reunião ordinária de 24/01/2019 – Aprovada 

por unanimidade 

  

2 - Minuta da ata da sessão extraordinária da assembleia municipal de 

29/01/2019: Conhecimento 

 

3 - Ofício do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Justiça a 

comunicar que foi aprovada Proposta de Lei que altera o artigo 103º-A do 

CPTA - Conhecimento 

  

4 - Ratificação de despacho do presidente da câmara que aceitou o 

pagamento em espécie da compensação urbanística devida na operação 

de loteamento respeitante ao processo 37/18-LLOT – Aprovado com 

quatro votos a favor e três abstenções 

 

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

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Dinis – Aprovado por 

unanimidade 

 

6 - Protocolo de colaboração a celebrar entre o município de Santo Tirso e a 

Universidade do Porto, no âmbito do Programa "Universidade Júnior" - 

Aprovado por unanimidade 

 

7 - Protocolo celebrado entre o Município de Santo Tirso e a Escola Agrícola 

Conde S. Bento no âmbito do curso de Educação e Formação de 

"Tratador de Animais em Cativeiro" inserido na Formação em Contexto 

de Trabalho – Ratificação - Aprovado por unanimidade 

 

8 - Acordo de Cooperação a celebrar entre a associação denominada Pista 

Mágica e o município de Santo Tirso tendo por objeto o estabelecimento 

de um projeto de promoção do aumento do impacto do voluntariado 

municipal - Aprovado por unanimidade 

 

9 - Junta de Freguesia de Vilarinho - Pedido de subsídio para colocação de 

caixa multibanco junto ao edifício da Junta - Aprovado por unanimidade a 

atribuição de um subsidio no montante de 6.880,00 € (seis mil oitocentos 

e oitenta euros) 
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10 - Junta de Freguesia de Agrela - Pedido de subsídio para ajudar a 

custear as despesas com a 2ª fase da pavimentação da Rua Além Rio - 

Aprovado por unanimidade a atribuição de um subsidio no montante de 

12.129,05 € (doze mil cento e vinte e nove euros e cinco cêntimos) 

  

11 - Junta de Freguesia de União de Freguesias de Lamelas e Guimarei: 

Pedido de reforço de subsidio par conclusão do Arranjo Urbanístico do 

Espaço Exterior do Edifício Sede da Junta - Aprovado por unanimidade a 

atribuição de um subsidio no montante de 7.823,80 € (sete mil oitocentos 

e vinte e três euros e oitenta cêntimos) 

  

12 - Junta de Freguesia de Agrela - Pedido de subsídio para obras de 

drenagem de águas pluviais e melhoria dos pavimentos na Rua da 

Liberdade - Aprovado por unanimidade a atribuição de um subsidio no 

montante de 49.380,63 € (quarenta e nove mil trezentos e oitenta euros e 

sessenta e três cêntimos) 

  

13 - Proposta de celebração de contrato de patrocínio desportivo entre o 

município de Santo Tirso e a atleta Ercília Maria dos Santos Machado – 

Aprovado por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no 

montante de 1.000,00 € (mil euros) 

  

14 - Proposta de celebração de contrato de patrocínio desportivo entre o 

município de Santo Tirso e a atleta João Vale Silva - Aprovado por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no montante de 

1.500,00 € (mil e quinhentos euros) 

  

15 - Proposta de celebração de contrato de patrocínio desportivo entre o 

município de Santo Tirso e o atleta Abílio José Martins Costa - Aprovado 

por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no montante de 

500,00 € (quinhentos euros) 

 

16 - Proposta de celebração de contrato de patrocínio desportivo entre o 

município de Santo Tirso e o atleta Marco Paulo Pacheco Vides - 

Aprovado por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no 

montante de 1.000,00 € (mil euros) 

 

17 - Proposta de celebração de contrato de patrocínio desportivo entre o 

município de Santo Tirso e o atleta Ricardo Filipe Vilas Alves Silva Santos 

- Aprovado por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no 

montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) 

 

  

18 - Proposta de celebração de contrato de patrocínio desportivo entre o 

município de Santo Tirso e o atleta Joaquim Ferreira Machado - Aprovado 

por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no montante de 

1.500,00 € (mil e quinhentos euros) 
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19 - Proposta de celebração de contrato de patrocínio desportivo entre o 

município de Santo Tirso e o atleta João Paulo Martins Correia - 

Aprovado por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no 

montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) 

  

20 - Proposta de celebração de contrato de patrocínio desportivo entre o 

município de Santo Tirso e o atleta Rodrigo Dias Almeida - Aprovado por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no montante de 

500,00 € (quinhentos euros) 

 

  

Santo Tirso, 08 de fevereiro de 2019 

 

O presidente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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