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EDITAL 
 

 

      

Alberto Manuel Martins Costa, 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 deliberações que constam da ata da reunião 

da câmara municipal realizada em 02 de abril de 2020, e que faz parte 

integrante do presidente edital. 

 
 
Santo Tirso, 06 de abril de 2020 
 
 
O presidente, 
 
 
 
 
Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

2020,SAOA,I,I,3544     2020/04/06



Ata N.º 7   Fl.                                                                                                         
02 de abril de  2020                                                                                                                                                         

Reunião : ORDINÁRIA 
Câmara Municipal de Santo Tirso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DATA DA REUNIÃO: DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE. -------------------------------------  

LOCAL DA REUNIÃO – A PRESENTE REUNIÃO FOI REALIZADA POR 

VIDEOCONFERÊNCIA ATRAVÉS DA APLICAÇÃO INFORMÁTICA SKYPE, AO ABRIGO DO 

DISPOSTO NAS DISPOSIÇÕES CONJUGADAS DOS NÚMEROS 2 e 3 DO ARTIGO 3.º DA LEI 

1-A/2020, de 19 DE MARÇO. -------------------------------------------------------------------------------------  

PRESIDIU: O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ALBERTO MANUEL MARTINS DA 

COSTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRESENÇAS E FALTAS: ---------------------------------------------------------------------------------------  

PRESIDENTE ALBERTO MANUEL MARTINS COSTA – PS – PRESENTE, NA SALA DE 

REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA, DO EDIFÍCIO SEDE DO MUNICÍPIO, SITO NA PRAÇA 25 DE 

ABRIL, SANTO TIRSO. -------------------------------------------------------------------------------------------  

VEREADORA ANDREIA CARINA MACHADO DA SILVA NETO – PPD/PSD.CDS-PP – 

PARTICIPOU POR VIDEOCONFERÊNCIA. -----------------------------------------------------------------  

VEREADORA ANA MARIA MOREIRA FERREIRA – PS – PARTICIPOU POR 

VIDEOCONFERÊNCIA. ------------------------------------------------------------------------------------------  

VEREADOR JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FERREIRA MACHADO – PS – FALTOU POR 

RAZÕES QUE FORAM CONSIDERADAS JUSTIFICATIVAS. ------------------------------------------  

VEREADOR DR. JOSÉ MANUEL ALVES PIMENTA DE CARVALHO – PPD/PSD.CDS-PP 

– PARTICIPOU POR VIDEOCONFERÊNCIA. ---------------------------------------------------------------  

VEREADOR TIAGO JOÃO MACHADO ARAÚJO – PS – PARTICIPOU POR 

VIDEOCONFERÊNCIA. ------------------------------------------------------------------------------------------  

VEREADOR CARLOS ALBERTO CARVALHO FERNANDES – PPD/PSD.CDS-PP – 

PARTICIPOU POR VIDEOCONFERÊNCIA. -----------------------------------------------------------------  

VEREADORA SILVIA MANUELA DA COSTA FERREIRA TAVARES – PS – PARTICIPOU 

POR VIDEOCONFERÊNCIA. ------------------------------------------------------------------------------------  
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VEREADOR NUNO MIGUEL LINHARES DA SILVA – PS – PARTICIPOU POR 

VIDEOCONFERÊNCIA. ------------------------------------------------------------------------------------------  

HORA DE INICIO DA REUNIÃO: A reunião teve início pelas quinze horas, momento em que o 

presidente da câmara municipal efetuou a chamada de vídeo para todos os membros da câmara 

municipal, tendo-se constatado que havia condições técnicas para a realização da reunião, quer 

relativamente à receção e transmissão de som, quer relativamente à imagem, pelo que se iniciou reunião 

e a respetiva gravação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

HORA DE ENCERRAMENTO: DEZASSEIS HORAS. ---------------------------------------------------  

SECRETARIOU A trabalhadora designada para o efeito, Maria Adriana Salgado Magalhães, que 

participou também na reunião por videoconferência, na mesma sala em que se encontrava o presidente 

da câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM CRONOLÓGICA POR QUE FORAM TRATADOS OS ASSUNTOS DA ORDEM DO 

DIA: A ORDEM QUE CONSTA DA PRESENTE ATA. ----------------------------------------------------  

  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

a) O senhor presidente começou por esclarecer quais os motivos da falta do senhor vereador 

José Pedro Machado e esclareceu ainda que no final de cada proposta que consta da Ordem do Dia 

desta reunião, perguntaria se alguém tinha algum comentário a fazer, perguntaria quem votava contra, 

quem se abstinha e quem votava a favor. Quem pretendesse votar contra ou abster-se deveria comunicar 

expressamente essa manifestação de vontade, ligando o som para o efeito. --------------------------------   

b) O senhor presidente deu conhecimento do Edital número 32/2020, de 25 do corrente 

mês de março, que foi publicitado nos termos legalmente previstos, o qual leu em voz alta, e do qual 

se anexará cópia à ata da presente reunião e dela ficará a fazer parte integrante. --------------------------  

c) O senhor presidente deu conhecimento do Plano de Operações Municipal para o 

Coronavírus (COVID-19), do qual se enviou cópia para todos os edis, e do qual se juntará cópia à ata  
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da presente reunião e dela ficará a fazer parte integrante, constituindo o Anexo I da mesma. -----------  

d) De seguida questionou se alguém pretendia usar da palavra neste período de antes da 

ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nenhum dos senhores edis interveio neste período. ----------------------------------------------  
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DE SEGUIDA ENTROU-SE NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS ASSUNTOS 

PREVIAMENTE INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA A QUAL SE ANEXA À PRESENTE ATA 

CONSTITUINDO AS SUBSEQUENTES DUAS FOLHAS. ----------------------------------------------  
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Praça 25 de Abril 

4780-373 SANTO TIRSO 

Tel.+351 252 830 400 

Fax +351 252 856 534 

santotirso@cm-stirso.pt 

www.cm-stirso.pt 

 

   
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 DE ABRIL DE 2020 – ATA N.º 7 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
1 - Aprovação da ata da última reunião ordinária de 19/03/2020 
 
2 - Denúncia referente à ampliação de instalações, por parte da empresa Dux - Interiores, S.A. - 

Comunicação da IGF - Conhecimento 
  
3 - COVID- 19 - Medidas de apoio económico - Ratificação de despacho do presidente da câmara 

de 24 de março de 2019 
  
4 - 2ª Alteração Orçamental Modificativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 - 

Ratificação de despacho do presidente da câmara 
 
5 - Regulamento Municipal do Parque Urbano Sara Moreira - Aprovação 
 
6 - Projeto de Execução da obra denominada "Parque Silvestre do Verdeal, em Vila das Aves" - 

Aprovação Final 
  
7 - Empreitada: Parque Urbano de Geão – Adjudicação de Trabalhos a mais e supressão de 

trabalhos incluídos no contrato inicial 
 
8 - Acordo de Parceria Celebrado entre a Área Metropolitana do Porto, a Universidade Católica 

Portuguesa e Vários Municípios, tendo por objeto o Centro Regional de Excelência em 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Área Metropolitana do Porto 
(CRE.PORTO) - Retificação da deliberação da câmara municipal de 31/10/2019 (item 7 da 
respetiva ata) 

  
9 - Proposta de celebração de Protocolo de Colaboração com as Associações Humanitárias dos 

Bombeiros Voluntários do concelho de Santo Tirso 
  
10 - Desfile de Carnaval 2020 – Proposta de atribuição de subsídio às instituições participantes 
  
11 - Comissão de Festas do Carnaval de Roriz - Pedido de subsídio 
  
12 - Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a 

associação denominada Associação Shotokan Vila das Aves – Associação Desportiva e 
Cultural 

 
13 - Proposta de celebração de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o 

Futebol Clube de Vilarinho 
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Praça 25 de Abril 

4780-373 SANTO TIRSO 

Tel.+351 252 830 400 

Fax +351 252 856 534 

santotirso@cm-stirso.pt 

www.cm-stirso.pt 

 

 

 

 

 

14 - Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o Ginásio 
Clube de Santo Tirso 

  
15 - Requerimento da sociedade Progresswave - Unipessoal Lda - Pedido de reconhecimento de 
interesse público para efeitos de redução de taxas 
 
 
 
Santo Tirso, 30 de março de 2020 

 
 

O Presidente, 
 
 
 

Alberto Costa 
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1. APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19/03/2020 

Presente a ata da reunião ordinária realizada no dia dezanove de março findo, da qual se 

forneceu cópia a cada um dos senhores edis. --------------------------------------------------------------------  

Após apreciação da referida ata, o senhor presidente propôs, nos termos do número dois do 

artigo 57º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que a câmara deliberasse aprovar a aludida 

ata.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ata foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------  

Não participaram na discussão e votação da ata da reunião anterior os senhores edis eleitos 

enquanto inscritos na lista do PPD/PSD.CDS-PP, Andreia Carina Machado da Silva Neto, José Manuel 

Alves Pimenta de Carvalho e Carlos Alberto Carvalho Fernandes, em virtude de não terem estado 

presentes na respetiva reunião. -------------------------------------------------------------------------------------  
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2. DENÚNCIA REFERENTE À AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, POR PARTE 

DA EMPRESA DUX - INTERIORES, S.A. - COMUNICAÇÃO DA IGF – CONHECIMENTO 

Presente o oficio número 611/2020, enviado pela Inspeção-Geral de Finanças por correio 

eletrónico no dia dezoito de fevereiro último, registado com o número três mil novecentos e oitenta, a 

comunicar que a denúncia apresentada naquela Inspeção-Geral (Proc. n.º 2018/254/D1/644) foi 

arquivada pelo facto de terem concluído que a ampliação das instalações industriais daquela empresa 

está em conformidade com o previsto nos artigos 62.º a 65.º, 49.º, 54.º, 21.º e 25.º do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Santo Tirso. -------------------------------------------------------------------------  

A câmara municipal tomou conhecimento e o senhor presidente determinou que, em 

cumprimento do disposto na alínea o) do nº 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, se remetesse o mesmo oficio para a assembleia municipal, também para conhecimento. ----  
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                3. COVID - 19 - MEDIDAS DE APOIO ECONÓMICO - RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE 24 DE MARÇO DE 2019. ---------------------  

                 Presente o despacho do presidente da câmara municipal, de vinte e quatro de março findo, 

do qual se anexa cópia à presente ata e dela fica a fazer parte integrante, constituindo as subsequentes 

duas folhas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                 O senhor presidente propôs que a câmara municipal deliberasse ratificar as decisões 

constantes dos números um e dois do aludido despacho, e, ao abrigo da sua competência prevista na 

alínea ccc) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, deliberasse propor à 

assembleia municipal a ratificação das medidas constantes dos números três a cinco do mesmo 

despacho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                Propôs ainda que se clarificasse que estão incluídas no ponto 5 do aludido despacho todas as 

taxas devidas pela atividade publicidade, quer impliquem ocupação de espaço público, quer não. -----  

                O aludido despacho produz efeitos desde o dia um de março findo até ao final do próximo 

mês de maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                As propostas foram aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------  

                No momento da discussão deste assunto, intervieram os senhores vereadores Andreia Neto 

e Carlos Fernandes, para colocar algumas questões sobre o “Plano COVID -19” adotado pela câmara 

municipal, às quais o senhor presidente respondeu, tudo conforme ficará a constar da ata desta reunião. 
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                4.  2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA ÀS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO E ORÇAMENTO PARA 2020 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PRESIDENTE 

DA CÂMARA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente o despacho do senhor presidente da câmara, de vinte e cinco de março findo, do 

qual se anexa cópia à presente ata e dela fica a fazer parte integrante, constituindo as subsequentes oito 

folhas, que aprovou a 2ª Alteração Orçamental Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos ao 

Plano de Atividades Municipal e ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, nos termos que 

constam dos documentos anexos ao aludido despacho, que foi proferido pelas razões expressas no 

mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente submeteu o despacho anexo à ratificação da câmara municipal. ------  

A câmara municipal deliberou ratificar o aludido despacho e remeter a presente deliberação 

para a assembleia municipal, também para efeitos de ratificação. --------------------------------------------  

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. --------------------------------------------  
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DESPACHO 

 

1/2 

2.ª Alteração Orçamental Modificativa - 2020  

 

Alberto Manuel Martins da Costa, presidente da câmara municipal de Santo 

Tirso, decido aprovar uma alteração Orçamental Modificativa ao Plano 

Plurianual de Investimentos, ao Plano de Atividades Municipal e ao 

Orçamento da Despesa, com a seguinte fundamentação: --------------------------- 

Considerando a situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-

CoV-2 e da doença COVID -19; ----------------------------------------------------

Considerando que a Lei 1-A/2020, de 19 de março, prevê que as reuniões 

ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais 

previstas para os meses de abril e maio podem realizar-se até 30 de junho de 

2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando que ainda não foi decidido se a próxima reunião ordinária da 

câmara municipal, agendada para o dia 02 de abril irá ser realizada; ------------ 

Considerando a informação técnica da Divisão Financeira, de 23 do corrente 

mês de março, registada com o número 3189, que aqui se dá por 

inteiramente transcrita para todos os efeitos legais; ----------------------------------- 

Considerando que se mostra urgente aprovar a 2ª alteração Orçamental 

Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos, ao Plano de Atividades 

Municipal e ao Orçamento da Despesa, de modo a prever nestes documentos 

previsionais o projeto “Plano  de Emergência  do  Covid  19”,  pelo  valor  de  

20.000,00€  na classificação orçamental 07011002 e 070115, 10.000,00€ 

para cada (PPI); Incluir no PAM o projeto “Plano de Emergência do Covid 19”, 

pelo  o  montante  de 80.000,00€, por diversas classificações orçamentais; e, 

aproveitar também esta modificação para incluir o projeto  “Alargamento  de  

um  Troço  da  Rua  de  Degodinha”,  pelo  valor  de 5.000,00€ na 

classificação orçamental 070101-Terrenos e 5.000,00€ na classificação 

07010401 –Viadutos,  Arruamentos  e  Obras  Complementares (empreitada),  

para  o presente ano, e para o ano de 2021 o montante de 200.000,00€ , obra 

não inicialmente prevista, e cuja necessidade veio a ser agora reportada ao 

município pela respetiva junta de freguesia.---------------------------------------------- 

Decido, ao abrigo da competência excecional prevista no nº 3 do artigo 35.º 

do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 2ª Alteração 
     /      

     /     /      

M.021GR 
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Orçamental Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos, ao Orçamento 

da Despesa e ao Plano de Atividades Municipal para o ano em curso, 

documentos aprovados pela assembleia municipal em sessão realizada no 

dia 2 de dezembro de 2019, tudo nos termos que constam dos documentos 

que se anexam ao presente despacho e dele ficam a fazer parte integrante, 

constituindo as subsequentes seis folhas.------------------------------------------------ 

A competência para aprovar as alterações modificativas (conceito 

correspondente ao de revisão previsto no POCAL, que, nos termos da alínea 

b) do nº 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro, nesta 

parte se mantém em vigor) é da assembleia municipal (alínea a) do nº 1 do 

artº 25º do Anexo I da referida Lei 75/2013), sob proposta da câmara 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sucede que a próxima sessão ordinária da assembleia municipal terá lugar 

apenas no próximo mês de abril (caso se venha a realizar), sendo que as 

alterações decorrente do “Plano de Emergência do Covid 19” são urgentes.--- 

Agende-se para a próxima reunião ordinária da câmara municipal para 

ratificação, e à próxima sessão da assembleia municipal, também para 

ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

À Divisão Financeira para execução e ao Serviço de Apoio aos Órgãos 

Autárquicos, para os efeitos atrás referidos. --------------------------------------------- 

Santo Tirso, 25 de março de 2020 

 

O presidente, 

 

Alberto Costa 
Documento assinado de forma digital 
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     MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS      PÁGINA : 1 
ENTIDADE

MODIFICAÇÃO NUMERO : 9 DO ANO CONTABILISTICO: 2020
        MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO        ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVES NUMERO: 2 DATA DE APROVAÇÃO           

                                          

DOTAÇÃO ANTERIOR MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/- ) DOTAÇÃO SEGUINTE
OBJECTIVO / IDENTIFIC. CLASSIFICAÇÃO VALOR
PROGRAMA / DO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL REALIZADO ANO EM CURSO ANO EM CURSO ANOS SEGUINTES ANO EM CURSO ANOS SEGUINTES
PROJECTO / PROJ. ORÇAMENTAL EM ANOS ANOS
ACÇÃO ACÇÃO ANTERIORES TOTAL DEFINIDA NÃO DEFINIDA SEGUINTES DEFINIDA NÃO DEFINIDA 2021 SEGUINTES TOTAL DEFINIDA NÃO DEFINIDA 2021 SEGUINTES

1.                          Funções gerais                                                                                                                                          20.000,00                                                            20.000,00         20.000,00                                                    
1.2.                        Segurança e ordem pública                                                                                                                               20.000,00                                                            20.000,00         20.000,00                                                    
1.2.1.                      Protecção civil e luta contra                                                                                                                           20.000,00                                                            20.000,00         20.000,00                                                    
                            incêndios                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.2.1.    02      2020 I 6    PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID                                                                                                                                                                                                20.000,00                                                                     
                            19                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.2.1.    02      2020 I 6                                             02    07011002                                                                                                 10.000,00                                                                             10.000,00                                                    
1.2.1.    02      2020 I 6                                             02    070115                                                                                                   10.000,00                                                                             10.000,00                                                    
3.                          Funções económicas                                                 36.023,92         52.470,04         77.470,04                                          -20.000,00                         230.000,00                          32.470,04         57.470,04                         230.000,00                 
3.2.                        Indústria e energia                                                36.023,92         52.470,04         77.470,04                                          -30.000,00                          30.000,00                          22.470,04         47.470,04                          30.000,00                 
3.2.      05      2006 I 261  MODERNIZAÇÃO REDES            DPE                                  36.023,92         52.470,04                                                                                              30.000,00                          22.470,04                                           30.000,00                 
                            ABASTECIMENTO ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                            ELÉCTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.2.      05      2006 I 261                                           02    07010404                                              52.470,04                                          -30.000,00                                                                             22.470,04                                                    
3.2.      05      2006 I 261                                           02    07010404                                              25.000,00                                                                                                                                25.000,00                                                    
3.3.                        Transportes e comunicações                                                                                                                              10.000,00                         200.000,00                          10.000,00         10.000,00                         200.000,00                 
3.3.1.                      Rede viára urbana e rural                                                                                                                               10.000,00                         200.000,00                          10.000,00         10.000,00                         200.000,00                 
3.3.1.    001     2020 I 7    ALARGAMENTO DE UM TROÇO NA RUA DPE                                                                                                                                                        200.000,00                          10.000,00                                          200.000,00                 
                            DA DEGODINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.3.1.    001     2020 I 7                                             02    070101                                                                                                    5.000,00                                                                              5.000,00                                                    
3.3.1.    001     2020 I 7                                             02    07010401                                                                                                  5.000,00                                                                              5.000,00                                                    

2020 1 3.3.1.  3.3.1.00120207I1                          3 1 TOTAL ...         36.023,92         52.470,04         77.470,04                                                                            230.000,00                          52.470,04         77.470,04                         230.000,00                 

                                                                      
                                                                                                                                                   

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
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MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E FUNCIONAMENT PÁGINA : 1 
ENTIDADE

MODIFICAÇÃO NUMERO : 9 DO ANO CONTABILISTICO: 2020
        MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO                                                NUMERO:   DATA DE APROVAÇÃO           

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIV 1 

DOTAÇÃO ANTERIOR MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/- ) DOTAÇÃO SEGUINTE
OBJECTIVO / IDENTIFIC. CLASSIFICAÇÃO VALOR
PROGRAMA / DO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL REALIZADO ANO EM CURSO ANO EM CURSO ANOS SEGUINTES ANO EM CURSO ANOS SEGUINTES
PROJECTO / PROJ. ORÇAMENTAL EM ANOS ANOS
ACÇÃO ACÇÃO ANTERIORES TOTAL DEFINIDA NÃO DEFINIDA SEGUINTES DEFINIDA NÃO DEFINIDA 2021 SEGUINTES TOTAL DEFINIDA NÃO DEFINIDA 2021 SEGUINTES

1.                          Funções gerais                                                  2.041.742,36      1.859.500,00     29.356.133,10                      26.400.000,00         32.000,00                          48.000,00                       1.891.500,00     29.388.133,10                       2.688.000,00    23.760.000,00
1.1.                        Serviços gerais de                                              2.041.742,36      1.859.500,00     29.356.133,10                      26.400.000,00        -48.000,00                          48.000,00                       1.811.500,00     29.308.133,10                       2.688.000,00    23.760.000,00
                            administração pública                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.                      Administracao geral                                             2.041.742,36      1.859.500,00     29.356.133,10                      26.400.000,00        -48.000,00                          48.000,00                       1.811.500,00     29.308.133,10                       2.688.000,00    23.760.000,00
1.1.1.    11      2015 A 27   ENCARGOS COM                  GERAL                             2.041.742,36      1.859.500,00                                       26.400.000,00                                           48.000,00                       1.811.500,00                                        2.688.000,00    23.760.000,00
                            INSTALAÇÕES/PESSOAL/OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                             112.500,00                                          -48.000,00                                                                             64.500,00                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                             233.178,84                                                                                                                               233.178,84                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020103                                           1.131.263,66                                                                                                                             1.131.263,66                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                           1.027.372,10                                                                                                                             1.027.372,10                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                             219.326,63                                                                                                                               219.326,63                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             138.522,08                                                                                                                               138.522,08                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                           1.027.372,10                                                                                                                             1.027.372,10                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                             219.326,63                                                                                                                               219.326,63                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020103                                           1.131.263,66                                                                                                                             1.131.263,66                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                             233.178,84                                                                                                                               233.178,84                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             138.522,08                                                                                                                               138.522,08                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                             233.178,84                                                                                                                               233.178,84                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020103                                           1.131.263,66                                                                                                                             1.131.263,66                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             138.522,08                                                                                                                               138.522,08                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                             219.326,63                                                                                                                               219.326,63                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                           1.027.372,10                                                                                                                             1.027.372,10                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                             233.178,84                                                                                                                               233.178,84                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020103                                           1.131.263,66                                                                                                                             1.131.263,66                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             138.522,08                                                                                                                               138.522,08                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                             219.326,63                                                                                                                               219.326,63                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                           1.027.372,10                                                                                                                             1.027.372,10                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                             233.178,84                                                                                                                               233.178,84                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020103                                           1.131.263,66                                                                                                                             1.131.263,66                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                           1.027.372,10                                                                                                                             1.027.372,10                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                             219.326,63                                                                                                                               219.326,63                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             138.522,08                                                                                                                               138.522,08                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020103                                           1.131.263,66                                                                                                                             1.131.263,66                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                           1.027.372,10                                                                                                                             1.027.372,10                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                             219.326,63                                                                                                                               219.326,63                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             138.522,08                                                                                                                               138.522,08                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                             233.178,84                                                                                                                               233.178,84                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                           1.027.372,10                                                                                                                             1.027.372,10                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                             219.326,63                                                                                                                               219.326,63                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             138.522,08                                                                                                                               138.522,08                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020103                                           1.131.263,66                                                                                                                             1.131.263,66                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                             233.178,84                                                                                                                               233.178,84                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                           1.027.372,10                                                                                                                             1.027.372,10                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                             219.326,63                                                                                                                               219.326,63                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             138.522,08                                                                                                                               138.522,08                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                             233.178,84                                                                                                                               233.178,84                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020103                                           1.131.263,66                                                                                                                             1.131.263,66                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020103                                           1.131.263,66                                                                                                                             1.131.263,66                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             138.522,08                                                                                                                               138.522,08                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                             219.326,63                                                                                                                               219.326,63                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                             219.326,63                                                                                                                               219.326,63                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                           1.027.372,10                                                                                                                             1.027.372,10                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                             890.000,00                                                                                                                               890.000,00                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                             233.178,84                                                                                                                               233.178,84                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020103                                           1.131.263,66                                                                                                                             1.131.263,66                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             138.522,08                                                                                                                               138.522,08                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                             233.178,84                                                                                                                               233.178,84                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                              12.000,00                                                                                                                                12.000,00                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020103                                             725.000,00                                                                                                                               725.000,00                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             120.000,00                                                                                                                               120.000,00                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                           1.027.372,10                                                                                                                             1.027.372,10                                                    
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MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E FUNCIONAMENT PÁGINA : 2 
ENTIDADE

MODIFICAÇÃO NUMERO : 9 DO ANO CONTABILISTICO: 2020
        MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO                                                NUMERO:   DATA DE APROVAÇÃO           

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIV 1 

DOTAÇÃO ANTERIOR MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/- ) DOTAÇÃO SEGUINTE
OBJECTIVO / IDENTIFIC. CLASSIFICAÇÃO VALOR
PROGRAMA / DO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL REALIZADO ANO EM CURSO ANO EM CURSO ANOS SEGUINTES ANO EM CURSO ANOS SEGUINTES
PROJECTO / PROJ. ORÇAMENTAL EM ANOS ANOS
ACÇÃO ACÇÃO ANTERIORES TOTAL DEFINIDA NÃO DEFINIDA SEGUINTES DEFINIDA NÃO DEFINIDA 2021 SEGUINTES TOTAL DEFINIDA NÃO DEFINIDA 2021 SEGUINTES

TRANSPORTE      2.041.742,36      1.859.500,00     29.356.133,10                      26.400.000,00        -48.000,00                          48.000,00                       1.811.500,00     29.308.133,10                       2.688.000,00    23.760.000,00

1.2.                        Segurança e ordem pública                                                                                                                               80.000,00                                                            80.000,00         80.000,00                                                    
1.2.1.                      Protecção civil e luta contra                                                                                                                           80.000,00                                                            80.000,00         80.000,00                                                    
                            incêndios                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.2.1.    01      2020 A 11   PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID                                                                                                                                                                                                80.000,00                                                                     
                            19                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.2.1.    01      2020 A 11                                            02    020105                                                                                                   10.000,00                                                                             10.000,00                                                    
1.2.1.    01      2020 A 11                                            02    020107                                                                                                    5.000,00                                                                              5.000,00                                                    
1.2.1.    01      2020 A 11                                            02    020109                                                                                                    5.000,00                                                                              5.000,00                                                    
1.2.1.    01      2020 A 11                                            02    020115                                                                                                    5.000,00                                                                              5.000,00                                                    
1.2.1.    01      2020 A 11                                            02    02012199                                                                                                  7.500,00                                                                              7.500,00                                                    
1.2.1.    01      2020 A 11                                            02    020202                                                                                                    7.500,00                                                                              7.500,00                                                    
1.2.1.    01      2020 A 11                                            02    020212                                                                                                    7.500,00                                                                              7.500,00                                                    
1.2.1.    01      2020 A 11                                            02    02022009                                                                                                  7.500,00                                                                              7.500,00                                                    
1.2.1.    01      2020 A 11                                            02    040701                                                                                                    5.000,00                                                                              5.000,00                                                    
1.2.1.    01      2020 A 11                                            02    080701                                                                                                   20.000,00                                                                             20.000,00                                                    
2.                          Funções sociais                                                   396.445,43        280.000,00      1.740.000,00                       1.480.000,00        -32.000,00                          32.000,00                         248.000,00      1.708.000,00                         782.000,00       730.000,00
2.5.                        Serviços culturais,                                               396.445,43        280.000,00      1.740.000,00                       1.480.000,00        -32.000,00                          32.000,00                         248.000,00      1.708.000,00                         782.000,00       730.000,00
                            recreativos e religiosos                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.5.1.                      Cultura                                                           396.445,43        280.000,00      1.740.000,00                       1.480.000,00        -32.000,00                          32.000,00                         248.000,00      1.708.000,00                         782.000,00       730.000,00
2.5.1.    05      2014 A 38   EXPOSIÇÕES/ATIVIDADES LUDICAS DCT                                 396.445,43        280.000,00                                        1.480.000,00                                           32.000,00                         248.000,00                                          782.000,00       730.000,00
                            E PEDAGOCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.5.1.    05      2014 A 38                                            02    02022009                                             273.000,00                                          -32.000,00                                                                            241.000,00                                                    
2.5.1.    05      2014 A 38                                            02    02022009                                             685.076,92                                                                                                                               685.076,92                                                    
2.5.1.    05      2014 A 38                                            02    020216                                                22.461,54                                                                                                                                22.461,54                                                    
2.5.1.    05      2014 A 38                                            02    0202170203                                            22.461,54                                                                                                                                22.461,54                                                    
2.5.1.    05      2014 A 38                                            02    020216                                                 5.000,00                                                                                                                                 5.000,00                                                    
2.5.1.    05      2014 A 38                                            02    0202170203                                             2.000,00                                                                                                                                 2.000,00                                                    
2.5.1.    05      2014 A 38                                            02    020216                                                22.461,54                                                                                                                                22.461,54                                                    
2.5.1.    05      2014 A 38                                            02    0202170203                                            22.461,54                                                                                                                                22.461,54                                                    
2.5.1.    05      2014 A 38                                            02    02022009                                             685.076,92                                                                                                                               685.076,92                                                    

2014 9 2.5.1.  2.5.1.05201438A9                          3 1 TOTAL ...      2.438.187,79      2.139.500,00     31.096.133,10                      27.880.000,00                                           80.000,00                       2.139.500,00     31.096.133,10                       3.470.000,00    24.490.000,00
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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Página: 1 
MODIFICAÇÃO NUMERO: 9 

        MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO        ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO NUMERO 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 DATA DE APROVAÇÃO           

DESPESA
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS O
DOTAÇÃO DOTAÇÃO B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / SEGUINTE S
ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO ANTERIOR REFORÇOS ANULAÇÕES

02                CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS                          13.816.486,31        102.500,00        102.500,00     13.816.486,31
      02          Aquisições bens serviços                                         4.018.000,00         47.500,00         72.500,00      3.993.000,00
      0201        Aquisições bens                                                  1.547.200,00         32.500,00                       1.579.700,00
      020105      Alimentação - refeições confeccionadas                           1.244.100,00         10.000,00                       1.254.100,00
      020107      Vestuário e artigos pessoais                                         7.000,00          5.000,00                          12.000,00
      020109      Produtos quimicos e farmacêuticos                                    7.500,00          5.000,00                          12.500,00
      020115      Prémios condecorações e ofertas                                    269.100,00          5.000,00                         274.100,00
      020121      Outros bens                                                         19.500,00          7.500,00                          27.000,00
      02012199    OUTROS BENS                                                         19.500,00          7.500,00                          27.000,00
      0202        Aquisição serviços                                               2.470.800,00         15.000,00         72.500,00      2.413.300,00
      020202      Limpeza higiene                                                    510.200,00          7.500,00                         517.700,00
      020212      Seguros                                                            269.500,00          7.500,00                         277.000,00
      020220      Outros trabalhos especializados                                  1.443.200,00                          24.500,00      1.418.700,00
      02022009    SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DIVERSO                                  1.443.200,00                          24.500,00      1.418.700,00
      020225      Outros serviços                                                    247.900,00                          48.000,00        199.900,00
      02022599    OUTROS                                                             247.900,00                          48.000,00        199.900,00
      04          Transferencias correntes                                         1.236.000,00          5.000,00                       1.241.000,00
      0407        Instituições sem fins lucrativos                                 1.236.000,00          5.000,00                       1.241.000,00
      040701      Instituições sem fins lucrativos                                 1.236.000,00          5.000,00                       1.241.000,00
      07          Aquisição bens capital                                           7.980.986,31         30.000,00         30.000,00      7.980.986,31
      0701        Investimentos                                                    7.980.986,31         30.000,00         30.000,00      7.980.986,31
      070101      Terrenos                                                           311.637,51          5.000,00                         316.637,51
      070104      Contruções diversas                                              6.627.231,55          5.000,00         30.000,00      6.602.231,55
      07010401    Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares                     6.574.661,51          5.000,00                       6.579.661,51
      07010404    Iluminacação pública                                                52.570,04                          30.000,00         22.570,04
      070110      Equipamento basico                                                 229.294,41         10.000,00                         239.294,41
      07011002    Outro                                                              229.294,41         10.000,00                         239.294,41
      070115      Outros investimentos                                               812.822,84         10.000,00                         822.822,84
      08          Tranferencias capital                                              581.500,00         20.000,00                         601.500,00
      0807        Instituições sem fins lucrativos                                   581.500,00         20.000,00                         601.500,00
      080701      Instituições sem fins lucrativos                                   581.500,00         20.000,00                         601.500,00

TOTAL ...     13.816.486,31        102.500,00        102.500,00     13.816.486,31

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....         52.500,00         72.500,00

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...         50.000,00         30.000,00

 
 

Em ____ de ______________ de ____ Aprovada em reunião de ______________

                                                  ___________________________
                                                  

                                             
__________________________________ ___________________________________ ___________________________________ _________________________________

__________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________

__________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________
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LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES
Ano Contabilistico: 2020 Data Aprovação :           

Pagina: 1 

Tipo de Modificação : ROD - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA    Número : 2  
Orgânica Economica Plano Designação ( Economica ou Plano) Dotação Actual Aumentos Diminuições

02    020105                 Alimentação - refeições confeccionadas           1.244.100,00         10.000,00                  
02    020107                 Vestuário e artigos pessoais                         7.000,00          5.000,00                  
02    020109                 Produtos quimicos e farmacêuticos                    7.500,00          5.000,00                  
02    020115                 Prémios condecorações e ofertas                    269.100,00          5.000,00                  
02    02012199               OUTROS BENS                                         19.500,00          7.500,00                  
02    020202                 Limpeza higiene                                    510.200,00          7.500,00                  
02    020212                 Seguros                                            269.500,00          7.500,00                  
02    02022009               SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DIVERSO                  1.443.200,00                          24.500,00
02    02022599               OUTROS                                             247.900,00                          48.000,00
02    040701                 Instituições sem fins lucrativos                 1.236.000,00          5.000,00                  
02    070101                 Terrenos                                           311.637,51          5.000,00                  
02    07010401               Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares     6.574.661,51          5.000,00                  
02    07010404               Iluminacação pública                                52.570,04                          30.000,00
02    07011002               Outro                                              229.294,41         10.000,00                  
02    070115                 Outros investimentos                               812.822,84         10.000,00                  
02    080701                 Instituições sem fins lucrativos                   581.500,00         20.000,00                  

Total de Aumentos/Diminuições:        102.500,00        102.500,00
Tipo de Modificação : RPA - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES    Número : 1  

Orgânica Economica Plano Designação ( Economica ou Plano) Dotação Actual Aumentos Diminuições

02    02022009    2014 A 38    EXPOSIÇÕES/ATIVIDADES LUDICAS E PEDAGOCIAS         273.000,00                          32.000,00
02    02022599    2015 A 27    ENCARGOS COM INSTALAÇÕES/PESSOAL/OUTROS            112.500,00                          48.000,00
02    020105      2020 A 11    PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                      10.000,00                  
02    020107      2020 A 11    PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                       5.000,00                  
02    020109      2020 A 11    PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                       5.000,00                  
02    020115      2020 A 11    PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                       5.000,00                  
02    02012199    2020 A 11    PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                       7.500,00                  
02    020202      2020 A 11    PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                       7.500,00                  
02    020212      2020 A 11    PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                       7.500,00                  
02    02022009    2020 A 11    PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                       7.500,00                  
02    040701      2020 A 11    PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                       5.000,00                  
02    080701      2020 A 11    PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                      20.000,00                  

Total de Aumentos/Diminuições:         80.000,00         80.000,00
Tipo de Modificação : RPI - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS  Número : 2  

Orgânica Economica Plano Designação ( Economica ou Plano) Dotação Actual Aumentos Diminuições

02    07010404    2006 I 261   MODERNIZAÇÃO REDES ABASTECIMENTO ENERGIA            52.470,04                          30.000,00
                             ELÉCTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                 
02    07011002    2020 I 6     PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                      10.000,00                  
02    070115      2020 I 6     PLANO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19                                      10.000,00                  
02    070101      2020 I 7     ALARGAMENTO DE UM TROÇO NA RUA DA DEGODINHA                           5.000,00                  
02    07010401    2020 I 7     ALARGAMENTO DE UM TROÇO NA RUA DA DEGODINHA                           5.000,00                  

Total de Aumentos/Diminuições:         30.000,00         30.000,00
Total Geral :        212.500,00        212.500,00

2020,DJ,I,I,3234     2020/03/25

19

Documento assinado de forma digital, com cartão do cidadão

2020,SAOA,I,I,3544     2020/04/06



 
          ORGÃO EXECUTIVO                  ORGÃO DELIBERATIVO         

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

2020,DJ,I,I,3234     2020/03/25

20

Documento assinado de forma digital, com cartão do cidadão

2020,SAOA,I,I,3544     2020/04/06



Ata N.º 7   Fl.                                                                                                         
02 de abril de  2020                                                                                                                                                         

Reunião : ORDINÁRIA 
Câmara Municipal de Santo Tirso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. REGULAMENTO MUNICIPAL DO PARQUE URBANO SARA MOREIRA – 

APROVAÇÃO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente informação da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, de dezassete de março 

findo, registada com o número três mil e sessenta e quatro, a remeter, na sequência da deliberação da 

câmara municipal de dezanove de setembro último (item treze da respetiva ata), proposta de 

Regulamento Municipal do Parque Urbano Sara Moreira, do qual se anexará cópia à ata da presente 

reunião e dela ficará a fazer parte integrante, constituindo o anexo II da mesma.  -------------------------        

O projeto do referido Regulamento foi submetido a discussão pública, cujo prazo terminou 

no dia treze de novembro de dois mil e dezanove, não tendo sido apresentadas quaisquer sugestões de 

alteração ou correção ao projeto de Regulamento. --------------------------------------------------------------  

O senhor presidente propôs que a câmara municipal, de harmonia com a sua competência 

prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, deliberasse 

propor à assembleia municipal a aprovação do Regulamento atrás referido. -------------------------------   

   Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------  
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6. PROJETO DE EXECUÇÃO DA OBRA DENOMINADA "PARQUE SILVESTRE 

DO VERDEAL, EM VILA DAS AVES" - APROVAÇÃO FINAL. ------------------------------------  

Presente informação de dezoito de março findo, do Serviço de Projetos, a comunicar que o 

projeto de execução da obra acima referida, aprovado condicionalmente por deliberação da câmara 

municipal de trinta e um de outubro de dois mil e dezanove (item cinco da respetiva ata), foi submetido 

a prévia revisão por entidade externa, de harmonia com o previsto no nº 2 do artigo 43.º do Código dos 

Contratos Públicos, e foram obtidos os pareceres da Agência   Portuguesa  do  Ambiente (parecer 

favorável), da EDP Distribuição (parecer favorável condicionado) e da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (não coloca  nenhum  constrangimento  às  ações  propostas).- -  

Juntamente com aquela informação é remetida a versão final do mesmo projeto. -----------  

Será junta à ata da presente reunião e dela ficará a fazer parte integrante, constituindo o 

Anexo III da mesma, cópia do relatório de revisão do projeto, efetuado pela sociedade NORAQUA – 

Consultores de Engenharia, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------  

Será também junta à ata da presente reunião e dela ficará igualmente a fazer parte 

integrante, constituindo o Anexo IV da mesma, cópia do documento com os esclarecimentos e 

alterações do aludido projeto de execução, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e 

sociedade Struconcept, Ld.ª, autoras do projeto. ----------------------------------------------------------------  

Face às alterações introduzidas ao projeto, a estimativa do valor da obra a executar, de 

acordo com o projeto final, é de 1.958.022,32 € (um milhão novecentos e cinquenta e oito mil e vinte 

e dois euros e trinta e dois cêntimos) e prazo de execução da obra será de 365 dias.----------------------  

O referido projeto de execução é constituído pelas especialidades e elementos referidos na 

lista que se juntará à ata da presente reunião e dela ficará a fazer parte integrante, constituindo o anexo 

V da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente propôs que a câmara municipal deliberasse aprovar a versão final do 

projeto em causa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Após discussão, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a versão final do 

referido projeto de execução. --------------------------------------------------------------------------------------  
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7. EMPREITADA: PARQUE URBANO DE GEÃO – ADJUDICAÇÃO DE 

TRABALHOS A MAIS E SUPRESSÃO DE TRABALHOS INCLUÍDOS NO CONTRATO 

INICIAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente informação da Divisão de Projetos e Empreitadas, de  dezassete de março findo, 

registada com o número três mil e setenta e um, que aqui se dá por inteiramente transcrita, para todos 

os efeitos legais, designadamente para efeitos de fundamentação da presente deliberação, a comunicar 

sobre a necessidade de adjudicar trabalhos a mais na empreitada acima identificada, no montante de 

20.882,33 € (vinte mil oitocentos e oitenta e dois euros e trinta e três cêntimos), mais IVA; e de suprimir 

trabalhos incluídos no contrato inicial, no montante de 103.288,54 € (cento e três mil duzentos e oitenta 

e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos), mais IVA, tudo pelas razões que constam da aludida 

informação técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Da adjudicação dos trabalhos a mais não resulta um acréscimo da despesa do município, 

em virtude de o valor dos trabalhos suprimidos do contrato inicial ser superior ao valor dos trabalhos 

aditados ao contrato, pelo que não há necessidade de aumentar o valor da despesa que consta do 

cabimento orçamental e do compromisso registado no sistema de contabilidade de apoio à execução 

orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente propôs que a câmara municipal deliberasse adjudicar os aludidos 

trabalhos a mais e ratificar a decisão de supressão de trabalhos incluídos no contrato inicial, e 

deliberasse aprovar a minuta do respetivo contrato adicional e autorizar a celebração do mesmo, a qual 

se anexa à minuta da ata da presente reunião e dela fica a fazer parte integrante, constituindo o Anexo 

I da mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Após discussão do assunto, a proposta foi aprovada com cinco votos a favor, dos senhores 

edis eleitos enquanto inscritos na lista do Partido Socialista, e três abstenções dos senhores vereadores 

eleitos enquanto inscritos na lista da coligação do PPD/PSD.CDS-PP, que disseram que se abstinham 

em coerência com o que têm feito em situações semelhantes de adjudicação de trabalhos a mais. -----  
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                   8. ACORDO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A ÁREA METROPOLITANA 

DO PORTO, A UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA E VÁRIOS MUNICÍPIOS, 

TENDO POR OBJETO O CENTRO REGIONAL DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PARA 

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 

(CRE.PORTO) - RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

31/10/2019 (ITEM 7 DA RESPETIVA ATA). ----------------------------------------------------------------  

 Presente informação da Divisão Financeira, de nove de dezembro último, registada com o 

número quinze mil e dois, a solicitar a retificação da deliberação da câmara municipal de trinta e um 

de outubro do mesmo ano (item sete da respetiva ata), no que se refere aos documentos financeiros aí 

referidos, em virtude da comparticipação anual do município ser paga à Universidade Católica 

Portuguesa, entidade gestora do CRE.Porto, de harmonia com as disposições conjugadas do artigo 17.º, 

nº 1, e artigo 9.º, nº 3, do Acordo de Parceria datado de 27 de novembro de 2015. -----------------------  

O senhor presidente da câmara municipal propôs que a câmara municipal deliberasse 

retificar a aludida deliberação da câmara municipal, no sentido de que onde se lê “o compromisso 

inerente à comparticipação do município do ano em curso está registado no sistema de contabilidade 

de apoio à execução orçamental com o número 2584/2019, conforme documento de requisição externa 

de despesa número 2894/2019” deve ler-se “o compromisso inerente à comparticipação do município 

do ano em curso está registado no sistema de contabilidade de apoio à execução orçamental com o 

número 2754/2019, conforme documento de requisição externa de despesa número 3090/2019”. -----  

A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------  
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                   9. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM 

AS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

CONCELHO DE SANTO TIRSO. -----------------------------------------------------------------------------  

 Presente informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, de vinte e quatro de março 

findo, registada com o número três mil duzentos e dez, que aqui se dá por inteiramente transcrita para 

todos os efeitos legais, designadamente para efeitos de fundamentação da presente deliberação, a 

remeter minuta de Protocolo a celebrar entre o município de Santo Tirso e as três Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários do concelho de Santo Tirso, que tem por objeto a atribuição 

de um apoio financeiro montante de 40 000,00€ (quarenta mil euros) a cada uma das Associações 

Humanitárias, para o funcionamento do seu Corpo de Bombeiros, por forma a permitir uma melhor 

operacionalidade e eficiência no socorro e na proteção de pessoas e bens, quer quando acionadas pelas 

entidades competentes, quer quando solicitados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Santo 

Tirso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente propôs que a câmara municipal, ao abrigo da sua competência para 

deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista à defesa dos direitos dos cidadãos e apoiar atividades de natureza social ou outras de interesse 

para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 

doenças, conforme disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, deliberasse celebrar com cada uma das 

Associações de Bombeiros do concelho de Santo Tirso um Protocolo de Colaboração, nos termos da 

minuta que será anexa à ata da presente reunião e dela ficará a fazer parte integrante, constituindo os 

anexos VII a IX da mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A despesa com a celebração dos referidos Protocolos, no montante global de 120 000,00€ 

(cento e vinte mil euros) será satisfeita pelas rubricas orçamentais com as classificações económicas 

040701 e 080701, nas quais tem dotação, conforme proposta de cabimento orçamental nº 756/2020, de  
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27 de março. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os compromissos inerentes aos Protocolos de Colaboração a celebrar estão registados no 

sistema de contabilidade de apoio à execução orçamental com os números 581/2020, 580/2020, 

582/2020, conforme documentos de requisição externa de despesa números 881/2020, 882/2020, 

883/2020, respetivamente, todos de 27 de março findo. -------------------------------------------------------  

A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------  

Não participou na discussão e votação deste assunto o senhor vereador Carlos Alberto 

Carvalho Fernandes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelos senhores edis eleitos enquanto inscritos na lista do Partido Socialista foi feita uma 

declaração de voto, a qual ficará a constar da ata desta reunião. ----------------------------------------------  
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10. DESFILE DE CARNAVAL 2020 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES. ------------------------------------------------------  

 Presente informação de nove de março findo, da Divisão de Educação, registada com o 

número dois mil seiscentos e sessenta e nove, sobre as entidades que participaram no desfile de 

Carnaval organizado pelo município, que teve lugar no dia vinte e um de fevereiro último, dia de 

Carnaval. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo senhor presidente da câmara foi apresentada a seguinte proposta: -----------------------  

A câmara municipal de Santo Tirso organizou um desfile de Carnaval, que se realizou no 

dia vinte e um de fevereiro; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que as instituições participantes necessitam de apoio para fazer face às 

despesas decorrentes da sua participação naquele evento, nomeadamente com a conceção dos trajes;  

Considerando que esta câmara municipal tem todo o interesse em estimular e apoiar estas 

instituições, sem as quais não seria possível a concretização daquela iniciativa. --------------------------  

Considerando a competência da câmara municipal para apoiar entidades e organismos 

legalmente existentes, nomeadamente com a realização de eventos de interesse para o município (alínea 

o) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro), proponho que a câmara 

municipal delibere atribuir os seguintes subsídios: --------------------------------------------------------------  

- Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques (pela participação da EB de Vila das Aves): ----------

400 € (quatrocentos euros); ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques (pela participação da EB de S. Tomé de Negrelos): -

1.240 € (mil duzentos e quarenta euros); --------------------------------------------------------------------------  

 - Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques (pela participação da EB de Bom Nome):-------------  

 495 € (quatrocentos e noventa e cinco euros); -------------------------------------------------------------------  

- Associação de Pais da Escola Primária e Pré-Primária de Guimarei: ---------------------------------------  

135 € (cento e trinta e cinco euros); --------------------------------------------------------------------------------  
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 - Associação de Pais da Escola Primária de São José de Refojos: --------------------------------------------  

110 € (cento e dez euros); -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Santo Tirso (pela participação da Escola Básica de Santo 

Tirso): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 320 € (trezentos e vinte euros); ----------------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Cabanas – Monte Córdova: -----------  

60 € (sessenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas Primárias de Areias: ---------------------  

160 € (cento e sessenta euros); -------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 e Jardim de Infância de Merouços: 

400 € (quatrocentos euros); -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1/JI de Quinchães: ----------------------  

150 € (cento e cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Pais da Escola EB1 JI de Quintão – Palmeira:------------------------------------------------  

110 € (cento e dez euros); -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola E.B. 1 de Ramada, Burgães: ---------------  

120 € (cento e vinte euros); ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Pais do Centro Escolar de São Bento da Batalha: --------------------------------------------  

280 € (duzentos e oitenta euros); -----------------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária de Tarrio (APEEEPT): ----------  

130 € (cento e trinta euros); -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância de Igreja - Areias:-------------  

100 € (cem euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Agrupamento das Escolas de São Martinho (pela participação do Grupo de Bombos): ------------------  

40 € (quarenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola C+S de S. Martinho do Campo e Área 

Pedagógica Periférica: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

175 € (cento e setenta e cinco euros); ------------------------------------------------------------------------------   

- Associação de Pais da Escola Básica da Costa: ----------------------------------------------------------------  

 275 € (duzentos e setenta e cinco euros); -------------------------------------------------------------------------  

- Escola Profissional de Santo Tirso – Sociedade Unipessoal LDA: ------------------------------------------  

40 € (quarenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- ARTEMAVE - Associação de Promoção das Artes e Música do Vale do Ave: ---------------------------   

160 € (cento e sessenta euros); --------------------------------------------------------------------------------------  

- Província Portuguesa Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora: ---------------------------------------  

385 € (trezentos e oitenta e cinco euros); --------------------------------------------------------------------------  

- Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus: ---------------------------------------------  

300 € (trezentos euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação Jardins Escolas João de Deus: ----------------------------------------------------------------------  

90 € (noventa euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso: -----------------------------------------------------  

455 € (quatrocentos e cinquenta e cinco euros);------------------------------------------------------------------  

- APECIST - Associação de Pais e Encarregados de Educação do Centro Infantil de Santo Tirso: ------  

165 € (cento e sessenta e cinco euros); ----------------------------------------------------------------------------  

- Associação do Infantário de São Tomé de Negrelos: ----------------------------------------------------------  

305 € (trezentos e cinco euros); -------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação de Solidariedade Humanitária de Monte Córdova: ----------------------------------------------  

200 € (duzentos euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- AS – Associação de Solidariedade Social: ----------------------------------------------------------------------  

110 € (cento e dez euros); -------------------------------------------------------------------------------------------  
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- CASL - Casa de Acolhimento Sol Nascente: -------------------------------------------------------------------  

100 € (cem euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Centro de Ação Social de Acolhimento à Terceira Idade de Roriz: -----------------------------------------   

100 € (cem euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Centro Social e Paroquial de Santa Cristina do Couto: --------------------------------------------------------   

60 € (sessenta euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Centro Social São Rosendo: ---------------------------------------------------------------------------------------  

60 € (sessenta euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Centro Social e Paroquial de Vilarinho: -------------------------------------------------------------------------  

40 € (quarenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- CAID - Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente – CIPRL: ---------------------------------------  

250 € (duzentos e cinquenta euros); --------------------------------------------------------------------------------  

- Lar Familiar da Tranquilidade: ------------------------------------------------------------------------------------  

75 € (setenta e cinco euros); -----------------------------------------------------------------------------------------  

- S. Tiago – Associação de Solidariedade Social de Areias: ---------------------------------------------------  

70 € (setenta euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- AST – Associação Sénior Tirsense: ------------------------------------------------------------------------------  

60 € (sessenta euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Da proposta resulta uma despesa no montante global de 7 725,00€ (sete mil setecentos e 

vinte e cinco euros) que será satisfeita pela rubrica orçamental com a classificação económica 040701, 

na qual tem dotação, conforme proposta de cabimento orçamental número 736/2020, de 23 de março.  

Os compromissos assumidos com a presente deliberação estão registados no sistema de 

contabilidade de apoio à execução orçamental com os números 532/2020 a 566/2020, conforme 

documentos de requisição externa de despesa números 821/2020 a 850/2020 e 852/2020 a 856/2020, 

todos de vinte e quatro de março.----------------------------------------------------------------------------------  

A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------  
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11. COMISSÃO DE FESTAS DO CARNAVAL DE RORIZ - PEDIDO DE 

SUBSÍDIO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Presente ofício de dezassete de dezembro último, da Comissão de Festas do Carnaval de 

Roriz, registado com o número dois mil duzentos e sessenta e nove/dois mil e vinte, a solicitar a 

atribuição de um subsídio para ajudar a custear as despesas com a organização do cortejo de carnaval 

de Roriz, que se realizou no dia vinte e cinco de fevereiro último. -------------------------------------------  

Pelo senhor presidente da câmara municipal foi apresentada a seguinte proposta: ----------  

Considerando que o cortejo de Carnaval da freguesia de Roriz é já uma tradição concelhia, 

que atrai àquela freguesia um elevado número de visitantes; -------------------------------------------------  

Considerando que os festejos de Carnaval são uma tradição popular, que deve ser apoiada 

pela câmara municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a competência da câmara municipal prevista nas disposições conjugadas das 

alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, proponho a 

atribuição de um subsídio no montante de 500,00 € (quinhentos euros) à Comissão Organizadora do 

Carnaval de Fontão – Roriz, para ajudar a custear as despesas com o referido evento. -------------------  

A respetiva despesa será suportada pela rubrica orçamental com a classificação económica 

040701, na qual tem dotação, conforme proposta de cabimento orçamental número 726/2020. --------  

O compromisso assumido com a presente deliberação está registado no sistema de 

contabilidade de apoio à execução orçamental com o número 514/2020, conforme documento de 

requisição externa de despesa número 812/2020, de dezanove de março. ----------------------------------  

A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------  
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12. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO COM A ASSOCIAÇÃO DENOMINADA 

ASSOCIAÇÃO SHOTOKAN VILA DAS AVES – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E 

CULTURAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Presente ofício de trinta de janeiro último, da associação denominada Karaté Shotokan de 

Vila das Aves – Associação Desportiva e Cultural, registado com o número três mil duzentos e noventa 

e um, a remeter programa de desenvolvimento desportivo a prosseguir por aquela instituição desportiva 

no ano em curso e a solicitar o apoio da câmara municipal para a sua prossecução, mediante a 

celebração de um contrato-programa. -----------------------------------------------------------------------------  

O assunto vem informado pela Divisão de Desporto, conforme informação de vinte e quatro 

de março findo, registada com o número três mil duzentos e quatro, que aqui se dá por inteiramente 

transcrita para todos os efeitos legais, nomeadamente para efeitos de fundamentação da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo senhor presidente da câmara municipal foi dito: --------------------------------------------  

Considerando que a associação Karaté Shotokan de Vila das Aves – Associação Desportiva 

e Cultural tem a sua situação regularizada perante a Segurança Social, conforme consulta efetuada pelo 

município ao sitio institucional na Internet da Segurança Social Direta, no dia nove de março findo, 

cuja informação assim obtida tem a validade de seis meses; a mesma associação tem igualmente a sua 

situação tributária regularizada, conforme certidão emitida via internet pelo Serviço de Finanças de 

Santo Tirso, na mesma data, válida por seis meses; ------------------------------------------------------------  

Considerando que o programa de desenvolvimento desportivo apresentado merece o apoio 

do município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a competência prevista nas disposições conjugadas das alíneas o) e u) do nº 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a câmara municipal 

delibere atribuir uma comparticipação financeira no montante de 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos  
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euros) para apoiar a prossecução do referido programa de desenvolvimento desportivo, nos termos da 

minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, da qual se anexará cópia à ata da 

presente reunião e dela ficará a fazer parte integrante, constituindo o anexo X da mesma. --------------  

O montante da comparticipação financeira a atribuir pelo município será suportado pela 

rubrica orçamental com a classificação económica 040701, na qual tem dotação, conforme proposta de 

cabimento orçamental número 747/2020. ------------------------------------------------------------------------  

O compromisso inerente à celebração do referido contrato-programa está registado no 

sistema de contabilidade de apoio à execução orçamental com o número 576/2020, conforme 

documento de requisição externa de despesa nº 868/2020, de vinte e sete de março findo. --------------  

Ao contrato a celebrar não é aplicável a parte II do Código dos Contratos Públicos, de 

harmonia com o previsto na alínea c) do nº 4 do artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos. ---------- 

Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------  
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13. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO COM O FUTEBOL CLUBE DE VILARINHO. -------  

 Presente requerimento de vinte e um de fevereiro último, do Futebol Clube de Vilarinho, 

registado com o número quatro mil e duzentos e treze, a remeter programa de desenvolvimento 

desportivo a prosseguir por aquela instituição desportiva no ano de dois mil e vinte e a solicitar o apoio 

da câmara municipal para a sua prossecução, mediante a celebração de um contrato-programa. -------  

O assunto vem informado pela Divisão de Desporto, conforme informação registada com 

o número três mil cento e noventa e seis, de vinte e quatro de março findo, que aqui se dá por 

inteiramente transcrita para todos os efeitos legais, nomeadamente para efeitos de fundamentação da 

presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo senhor presidente da câmara municipal, foi dito: -------------------------------------------  

Considerando que o programa de desenvolvimento desportivo apresentado merece o apoio 

do município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a competência prevista nas disposições conjugadas das alíneas o) e u) do nº 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a câmara municipal 

delibere atribuir uma comparticipação financeira no montante de 20.000,00 (vinte mil euros) para 

apoiar a prossecução do referido programa de desenvolvimento desportivo, bem como a cedência de 

utilização de equipamentos desportivos do município, tudo nos termos da minuta de Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo, da qual se anexará cópia à ata da presente reunião e dela 

ficará a fazer parte integrante, constituindo o anexo XI da mesma. ------------------------------------------  

O Futebol Clube de Vilarinho tem a sua situação tributária regularizada perante o Estado, 

conforme certidão emitida via internet pelo Serviço de Finanças de Santo Tirso no dia vinte e três de 

janeiro último, válida por três meses; tem igualmente a sua situação contributiva regularizada, 

conforme Declaração emitida automaticamente pelo Serviço Segurança Social Direta, no dia cinco de 

fevereiro, válida por quatro meses. --------------------------------------------------------------------------------  
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O montante da comparticipação financeira a atribuir pelo município será suportado pela 

rubrica orçamental com a classificação económica 040701, na qual tem dotação, conforme proposta de 

cabimento orçamental número 748/2020. ------------------------------------------------------------------------  

O compromisso inerente à celebração do referido contrato-programa está registado no 

sistema de contabilidade de apoio à execução orçamental com o número 577/2020, conforme 

documento de requisição externa de despesa nº 869/2020, de vinte e sete de março findo. --------------  

                    Ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar não é aplicável a parte II 

do Código dos Contratos Públicos, de harmonia com o previsto na alínea c) do nº 4 do artigo 5.º do 

Código dos Contratos Públicos. -----------------------------------------------------------------------------------  

Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------  
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14. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO COM O GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO. ------  

 Presente ofício de cinco de março findo, do Ginásio Clube de Santo Tirso, registado com 

o número cinco mil e noventa e dois, a remeter programa de desenvolvimento desportivo a prosseguir 

por aquela instituição desportiva no ano em curso e a solicitar o apoio da câmara municipal para a sua 

prossecução, mediante a celebração de um contrato-programa. ----------------------------------------------  

O assunto vem informado pela Divisão de Desporto, conforme informação de vinte e quatro 

de março findo, registada com o número três mil duzentos e dois, que aqui se dá por inteiramente 

transcrita para todos os efeitos legais, nomeadamente para efeitos de fundamentação da presente 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo senhor presidente da câmara municipal foi dito: --------------------------------------------  

Considerando que o Ginásio Clube de Santo Tirso tem a sua situação regularizada perante 

a Segurança Social, conforme declaração emitida pelo Serviço Segurança Social Direta, no dia dezoito 

de março findo, válida por quatro meses; tem igualmente a sua situação tributária regularizada, 

conforme certidão emitida via internet pelo Serviço de Finanças de Santo Tirso, no dia cinco de março 

findo, válida por três meses; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que o programa de desenvolvimento desportivo apresentado merece o apoio 

do município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a competência prevista nas disposições conjugadas das alíneas o) e u) do nº 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a câmara municipal 

delibere atribuir uma comparticipação financeira no montante de 120.000,00 € (cento e vinte mil euros) 

para apoiar a prossecução do referido programa de desenvolvimento desportivo, nos termos da minuta 

de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, da qual se anexará cópia à ata da presente 

reunião e dela ficará a fazer parte integrante, constituindo o anexo XII da mesma. -----------------------  

O montante da comparticipação financeira a atribuir pelo município será suportado pela  
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rubrica orçamental com a classificação económica 040701, na qual tem dotação, conforme proposta de 

cabimento orçamental número 749/2020. ------------------------------------------------------------------------  

O compromisso inerente à atribuição da referida comparticipação financeira está registado 

no sistema de contabilidade de apoio à execução orçamental com o número 578/2020, conforme 

documento de requisição externa de despesa nº 871/2020, de vinte e sete de março findo. --------------  

Ao contrato a celebrar não é aplicável a parte II do Código dos Contratos Públicos, de 

harmonia com o previsto na alínea c) do nº 4 do artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos. ---------  

Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------  

Não participou na discussão e votação deste assunto o senhor vereador Nuno Linhares, em 

virtude de fazer parte dos órgãos sociais do Ginásio Clube de Santo Tirso. --------------------------------  
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15. REQUERIMENTO DA SOCIEDADE PROGRESSWAVE - UNIPESSOAL LDA 

- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO PARA EFEITOS DE 

REDUÇÃO DE TAXAS. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente requerimento de vinte e dois de outubro último, registado com o número vinte e 

cinco mil trezentos e noventa e dois, da sociedade Progresswave - Unipessoal Lda,  com sede na Rua 

do Olival, n.º 106, da freguesia União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São 

Miguel) e Burgães, a requerer que a câmara municipal delibere reconhecer o interesse público 

municipal do projeto de investimento que vai realizar, que consiste na construção de um prédio de 

habitação na Rua da Indústria, destinado a habitação multifamiliar (processo de construção n.º 276/18 

LEDI). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O assunto vem informado pela Divisão de Desenvolvimento Económico, conforme 

informação registada com o número dois mil novecentos e trinta e cinco, de onze de março findo, a 

qual aqui se dá por inteiramente transcrita para todos os efeitos legais, nomeadamente para efeitos de 

fundamentação da deliberação da câmara municipal. ----------------------------------------------------------  

O valor das taxas e compensação urbanística a pagar relativamente às obras em causa, 

conforme liquidação já efetuada pela Divisão de Licenças e Urbanismo, é o seguinte: -------------------  

- Taxa de Licença – 2.864,12 € (dois mil oitocentos e sessenta e quatro euros e doze 

cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Taxa Municipal de Urbanização – 4.647,54 € (quatro mil seiscentos e quarenta e sete 

euros e cinquenta e quatro cêntimos); 

- Compensação Urbanística - 24.607,09€ (vinte e quatro mil seiscentos e sete euros e nove 

cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente propôs que a câmara municipal, de harmonia com as disposições 

conjugadas da alínea b) do nº 4 do artigo 15.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Outras receitas municipais, artigo  27.º  do  Regulamento  Municipal  da Urbanização e da Edificação,  
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e alínea f) do   artigo   3.º   do   Regulamento   da   Taxa pela   Realização   de   Infraestruturas 

Urbanísticas (TMU), e com a fundamentação que consta da informação da Divisão de 

Desenvolvimento Económico, deliberasse reconhecer o especial interesse público deste investimento 

para o município de Santo Tirso,  o qual contribuirá  para  o  aumento  da oferta  de  habitação, que vai 

de encontro ao objetivo da política habitacional municipal de promoção da habitação na área geográfica 

do concelho de Santo Tirso,  para efeitos de isenção ou redução de taxas municipais a pagar, bem como 

para efeitos de compensação urbanística. ------------------------------------------------------------------------  

A decisão relativa à percentagem da redução a conceder será tomada por despacho do 

presidente da câmara, na sequência da informação que vier a ser prestada pela Divisão de Licenças e 

Urbanismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------  
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APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: No final e depois de lida a presente ata, o senhor 

presidente propôs a aprovação da mesma ata em minuta nos termos do n.º 3 do artigo 57º do Anexo I 

da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  

No momento da aprovação da ata em minuta, a senhora vereadora Andreia Neto declarou, 

em nome de todos os vereadores eleitos pela lista da coligação do PPD/PSD.CDS-PP, que 

manifestavam o total apoio ao executivo Socialista neste momento difícil, o que o senhor presidente 

da câmara municipal agradeceu. -----------------------------------------------------------------------------------  

A ata foi aprovada em minuta por unanimidade. -------------------------------------------------  

 

 

Todas as deliberações constantes desta ata foram tomadas por votação nominal. -----------  
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ENCERRAMENTO.--------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião foi encerrada eram: Dezasseis horas. --------------------------------------------------  

E para constar se lavrou a presente minuta da ata que tem quarenta e duas folhas, apenas 

utilizadas no anverso e um documento anexo (anexo I, relativo ao item sete), que eu 

 

funcionária designada para secretariar a reunião subscrevo e vai ser assinada por quem presidiu. 
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MINUTA 
 

CONTRATO DE EMPREITADA 
 

Parque Urbano de Geão 
 

Adicional nº 2 
 

Trabalhos a mais                             20.882,33  
Trabalhos a menos                       103.288,54  

 
OUTORGANTES: ------------------------------------------------------------------------------------------  
Primeiro  Nuno Miguel Linhares da Silva, com domicílio profissional na Praça 25 de 
Abril, freguesia União das freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e S. 
Miguel) e Burgães, concelho de Santo Tirso, o qual outorga na qualidade de 
vereador da câmara municipal de Santo Tirso, e em nome e representação do 
respetivo município, pessoa coletiva territorial número 501 306 870, com sede na 
referida Praça 25 de Abril, ao abrigo de competência delegada por despacho do 
presidente da câmara municipal de 01 de julho de 2019, proferido ao abrigo do 
disposto no nº 2 do artigo 36º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
publicado no Diário da República, 2ª série, número 142, de 26 de julho do mesmo 
ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Segundo  Agostinho Daniel Pereira da Rocha, com domicílio profissional na Rua 
Pedreira das Lages, freguesia de Guilhufe e Urró, concelho de Penafiel, o qual 
outorga na qualidade de presidente do Conselho de Administração e em 
representação da sociedade anónima denominada . , com sede na 
referida Rua Pedreira das Lages, pessoa coletiva número 508 559 871, matriculada 
na Conservatória do Registo Comercial de Penafiel com o mesmo número, com o 

 -----------------  
 
Entre os outorgantes e em nome das suas representadas é celebrado o presente 
contrato adicional ao contrato da empreitada denominada 

, cujo contrato foi celebrado em 06 de novembro de 2017 (contrato 124/2017), 
e que foi declarado conforme pelo Tribunal de Contas, com homologação em sessão 
diária de visto de 12 de março de 2018, que se regerá pelas seguintes cláusulas: -----  
 
Primeira  Pelo presente contrato são aditados ao referido contrato de empreitada 
os trabalhos a mais descritos no documento de que se anexa cópia ao presente 
contrato e dele fica a fazer parte integrante para todos os efeitos legais (Anexo I). -----  
Segunda  O valor dos aludidos trabalhos a mais, atentas as quantidades e os 
preços unitários constantes do documento atrás aludido, é de 20.882,33  (vinte mil 
oitocentos e oitenta e dois euros e trinta e três cêntimos), acrescido de IVA. ------------  

ANEXO I DA MINUTA DA ATA N.º 7 DE 02/04/2020 (ITEM 7)
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Terceira  Pelo presente contrato são suprimidos do contrato inicial os trabalhos 
descritos no documento igualmente anexo a este contrato adicional, e que dele fica 
também a fazer parte integrante para todos os efeitos legais (Anexo II), no montante 
de 103.288,54  (cento e três mil duzentos e oitenta e oito euros e cinquenta e 
quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------  
Quarta  Sendo o valor dos trabalhos a mais aditados inferior ao valor dos trabalhos 
suprimidos, não é prestada caução para reforço da caução inicial, e a câmara 
municipal de Santo Tirso desde já autoriza a redução da caução prestada pela 
garantia bancária número N00405270, emitida pelo Novo Banco, S.A., no dia 02 de 
outubro de 2019, podendo promover a liberação parcial dessa garantia, no montante 
de 4.120,31 atro mil cento e vinte euros e trinta e um cêntimos). ---------------------  
Quinta  O prazo de execução dos trabalhos aditados ao contrato de empreitada é 
de 30 dias, e tiveram início no dia 07 de outubro de 2019. -------------------------------------  
Sexta  Que em tudo o mais vigoram as cláusulas do contrato inicial e as 
disposições legais aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------- 
 
E para constar se lavrou o presente contrato, num único exemplar, que vai ser 
assinado por ambos os outorgantes através da aposição de assinaturas eletrónicas, 
nos termos do previsto na parte final do número 1 do artigo 94.º do Código dos 
Contratos Públicos, e por mim, Maria Adriana Salgado Magalhães, Chefe da Divisão 
Jurídica e de Execuções Fiscais, em regime de substituição, na qualidade de oficial 
público, nomeada por despacho do presidente da câmara municipal de Santo Tirso 
de 03 de junho de 2019, que, o lavrei em _____de abril de 2020, e, em cumprimento 
da legislação aplicável, verifiquei que: ---------------------------------------------------------------  
 
1. O primeiro outorgante tem poderes suficientes para a prática deste ato, conforme 
resulta do despacho do presidente da câmara municipal acima referido. ------------------  
2. O segundo outorgante tem poderes suficientes para a prática deste ato, conforme 
resulta da consulta efetuada à «Certidão Permanente» da identificada sociedade, 
com o código de acesso 8200-2140-1147, subscrita em 17 de outubro de 2018, 
válida até 17 de outubro de 2020. ---------------------------------------------------------------------  
3. A representada do segundo outorgante tem a situação regularizada perante a 
Segurança Social, conforme declaração emitida automaticamente pelo Serviço 
Segurança Social Direta em _______________, válida por quatro meses. ---------------  
4. A representada do segundo outorgante tem a situação tributária regularizada 
perante o Estado, conforme certidão emitida pelo Serviço de Finanças de Penafiel, 
em 17 de janeiro último, válida por três meses. ---------------------------------------------------  
5. Nada consta dos Certificados de Registo Criminal de Agostinho Daniel Pereira da 
Rocha e Liliana Andreia Pereira da Rocha, administradores da sociedade 
adjudicatária, conforme certificados emitidos pela Direção-Geral da Administração da 
Justiça em _______________. -------------------------------------------------------------------------  
6. Nada consta do Certificado de Registo Criminal da pessoa coletiva EDILAGES, 
S.A., conforme certificado emitido pela mesma Direção-Geral em 
___________________. ---------------------------------------------------------------------------------  
7. A adjudicatária apresentou declaração emitida conforme modelo constante do 
Anexo II do Código dos Contratos Públicos, assinada no dia ________________. -----  
8. A celebração do presente contrato foi autorizada por deliberação da câmara 
municipal de ___________________, que aprovou também a respetiva minuta. -------  
9. A minuta do presente contrato foi aceite pela representada do segundo 
outorgante, conforme_________________________________. -----------------------------  
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Por todos o acharem conforme, o ratificam e vão assinar. 
 
O primeiro outorgante, 
 
 
 
O segundo outorgante, 
 
 
 
 
A oficial público, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minutado em 2020/03/20 
Revisto em 2020/03/30 
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