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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 minuta da ata 

da reunião da câmara municipal realizada em 30 de abril de 2020, e que faz 

parte integrante do presidente edital. 

 

Santo Tirso, 05 de maio de 2020 

 

 

O presidente, 
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Reunião : ORDINÁRIA 
Câmara Municipal de Santo Tirso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DATA DA REUNIÃO: TRINTA 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 – PARTICIPOU POR 

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

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 e cinco minutos, 

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 

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

HORA DE ENCERRAMENTO: QUINZE HORAS E TRINTA MINUTOS. ---------------------------  

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) A senhora vereadora Andreia Neto questionou sobre quais as medidas tomadas pela 

câmara municipal na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. O senhor 

presidente da câmara prestou os esclarecimentos necessários, tudo conforme ficará a constar da ata 

desta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) O senhor presidente deu conhecimento do seu despacho de vinte e sete do corrente mês 

de abril, do qual se anexa cópia à presente minuta da ata e dela fica a fazer parte integrante, constituindo 

as subsequentes duas folhas, que decretou luto municipal pelo falecimento do Dr. Asuil Dinis Linhares 

Carneiro, primeiro presidente da câmara municipal de Santo Tirso democraticamente eleito após o 25 

de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo  
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falecimento do Dr. Asuil Dinis Linhares Carneiro, conforme fundamentação que consta do documento 

que será junto à ata desta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------  
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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 30 DE ABRIL DE 2020 – ATA Nº 9 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

1 - Aprovação da ata da última reunião ordinária de 16/04/2020 

  

2 - Documentos de Prestação de Contas do ano 2019 - Aprovação 

  

3 - 3ª Alteração Modificativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 - integração do 

saldo de gerência do ano anterior 

 

4 - Proposta de classificação do imóvel denominado "Casa Reis" como “Imóvel de interesse 
histórico e cultural ou social local”. 

  

5 - Proposta de classificação do imóvel denominado "Confeitaria Moura" como “Imóvel de 
interesse histórico e cultural ou social local”. 

 

6 - Proposta de Regulamento de Utilização de Viaturas Municipais - Aprovação 

  

7 - Proposta de desafetação do domínio público de uma parcela de terreno com a área de 92 

metros quadrados, sita na R. de S. José, freguesia de S. Tomé de Negrelos 

  

8 - Empreitada de Requalificação das Rua Infante D. Henrique, Comendador António Maria Lopes 

e da Misericórdia: Aprovação do projeto 

 

9 - Proposta de celebração de Protocolo com os Agrupamentos de Escolas e Escolas 

profissionais para implementação da medida de apoio municipal ao plano de ensino à 

distância no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 

10 - Cedência de utilização de um prédio urbano (edifício do extinto Jardim de Infância da Rechã) 

ao Rancho Folclórico de S. Mamede de Negrelos 

 

11 - Proposta de celebração de Protocolo entre o Município de Santo Tirso e a União de 

Freguesias de Lamelas e Guimarei - cedência de utilização do campo de futebol de Guimarei 

  

12 - Proposta de celebração de Protocolo entre o Município de Santo Tirso e a União de 

Freguesias de Carreira e Refojos de Riba de Ave - cedência de utilização do campo de 

futebol de Refojos 

  

13 - Proposta de celebração de Protocolo entre o Município de Santo Tirso e o Agrupamento de 

Escolas de D. Afonso Henriques - Vila das Aves - cedência de utilização de pavilhões 

desportivos 
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14 - Proposta de Celebração de Protocolo entre o Município de Santo Tirso e a Associação de 

Solidariedade Social S. Tiago de Areias - Estabelecimento das condições de atribuição do 

subsidio deliberado em reunião de 20 de fevereiro de 2020 

  

15 - Proposta de atribuição de subsídio anual aos Agrupamentos de Escuteiros e à Companhia de 

Guias do Concelho de Santo Tirso 

  

16 - Processo de obras particulares nº 454/20 - RSP – Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. – 

Parecer prévio da câmara municipal 

  

 

 

Santo Tirso, 27 de abril de 2020 

 

 

O Presidente, 

 

 

 

Alberto Costa 
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1. APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16/04/2020 

Presente a ata da reunião ordinária realizada no dia dezasseis do corrente mês de abril, 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 57.º 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. ---------------------------------------------------------------  
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 2. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2019 - APROVAÇÃO 

 Presente informação da Divisão Financeira, de vinte e quatro do corrente mês de abril, 

registada com o número três mil novecentos e seis, a remeter os documentos em título, dos quais se 

anexarão cópias à ata da presente reunião e dela ficarão a fazer parte integrante, constituindo o anexo 

I da mesma, que é composto por quatrocentas e noventa e seis páginas. ------------------------------------  

O referido documento, a anexar à ata, fica rubricado pelo presidente da câmara e por quem 

secretariou a presente reunião. -------------------------------------------------------------------------------------  

Após análise e discussão dos referidos documentos, o senhor presidente propôs que a 

câmara municipal deliberasse aprovar os documentos de Prestação de Contas do município relativos à 

gerência do ano de dois mil e dezanove, e remeter à assembleia municipal para apreciação, nos termos 

do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------  

No momento da discussão, o senhor presidente fez uma pequena apresentação de alguns 

aspetos relativos à Gerência de dois mil e dezanove. -----------------------------------------------------------  

Os Documentos de Prestação de Contas do ano 2019 foram aprovados com seis votos a 

favor, dos senhores edis eleitos enquanto inscritos na lista do Partido Socialista, e três votos contra dos 

senhores vereadores eleitos enquanto inscritos na lista da coligação do PPD/PSD.CDS-PP, que fizeram 

a declaração de voto que ficará a constar da ata desta reunião. -----------------------------------------------  

De seguida, pelos senhores edis eleitos enquanto inscritos na lista do Partido Socialista foi 

feita também uma declaração de voto, que igualmente ficará a constar da ata desta reunião. ------------  
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3. 3ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 

ORÇAMENTO PARA 2020 - INTEGRAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DO ANO 

ANTERIOR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente informação da Divisão Financeira, de vinte e três do corrente mês de abril, a 

remeter a 3ªAlteração Orçamental Modificativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2020, 

que consiste na 14ª modificação ao mesmo documento previsional, que integra a 1ª Revisão ao 

Orçamento da Receita, a 3ª Alteração ao Orçamento da Despesa, a 3ª Alteração modificativa ao Plano 

Plurianual de Investimentos e a 2ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal, que é efetuada para 

integração do saldo de gerência do ano anterior no Orçamento do ano em curso, no montante de 

538.556,71€ (quinhentos e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis euros e setenta e um 

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

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

no artigo 3.º-A da Lei 1-A/2020, de 19 de março, aditado pelo artigo 7.º da Lei 4-B/2020, de 06 da 

abril, deliberasse aprovar a terceira alteração modificativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento 

do ano de 2020, nos termos atrás referidos, para integração do saldo de gerência do ano anterior, 

remeter a presente deliberação à próxima sessão da assembleia municipal para ratificação. -------------  

A câmara deliberou, com seis votos a favor, dos senhores edis eleitos enquanto inscritos na 

lista do Partido Socialista, aprovar a referida revisão orçamental e remeter para a assembleia municipal, 

para ratificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Abstiveram-se os senhores vereadores eleitos enquanto inscritos na lista da coligação do 

PPD/PSD.CDS-PP. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A referida alteração modificativa fica anexa à presente ata e dela fica a fazer parte 

integrante, constituindo as subsequentes seis folhas. -----------------------------------------------------------    

 

 

 

 

11

Documento assinado de forma digital, com cartão do cidadão



ENTIDADE ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 1 
MODIFICAÇÃO NUMERO : 14

        MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO        REVISÃO À ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO NUMERO 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 DATA DE APROVAÇÃO           

DOTAÇÕES DA RECEITA
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO OBSERVAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / SEGUINTE
ECONOMICA DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES

16          Saldo da gerencia anterior                                                   538.556,71                     538.556,71
1601        Saldo orçamental                                                             538.556,71                     538.556,71
160101      Na posse do serviço                                                          538.556,71                     538.556,71

TOTAL ...                     538.556,71                     538.556,71

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES ....                                                             

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...                                                             

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ....                     538.556,71                     538.556,71

                                                                                                                                                       

                                                                            

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

_________________________________ __________________________________
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ENTIDADE ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Página: 1 
MODIFICAÇÃO NUMERO: 14

        MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO        ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO NUMERO 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2020 DATA DE APROVAÇÃO           

DESPESA
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS O
DOTAÇÃO DOTAÇÃO B

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

02                CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS                           8.091.561,51        582.556,71                       8.674.118,22
      02          Aquisições bens serviços                                         1.225.400,00        280.000,00                       1.505.400,00
      0201        Aquisições bens                                                    256.900,00         80.000,00                         336.900,00
      020101      Matérias-primas e subsidiarias                                     256.900,00         80.000,00                         336.900,00
      0202        Aquisição serviços                                                 968.500,00        200.000,00                       1.168.500,00
      020201      Encargos instalações                                               968.500,00        200.000,00                       1.168.500,00
      02020102    ÀGUA                                                                43.000,00         50.000,00                          93.000,00
      02020103    ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 925.500,00        150.000,00                       1.075.500,00
      04          Transferencias correntes                                           349.500,00        100.000,00                         449.500,00
      0408        Familias                                                           349.500,00        100.000,00                         449.500,00
      040802      Outras                                                             349.500,00        100.000,00                         449.500,00
      04080202    Outras                                                             349.500,00        100.000,00                         449.500,00
      07          Aquisição bens capital                                           6.516.661,51        202.556,71                       6.719.218,22
      0701        Investimentos                                                    6.516.661,51        202.556,71                       6.719.218,22
      070104      Contruções diversas                                              6.516.661,51        202.556,71                       6.719.218,22
      07010401    Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares                     6.516.661,51        202.556,71                       6.719.218,22

TOTAL ...      8.091.561,51        582.556,71                       8.674.118,22

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....        380.000,00                  

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...        202.556,71                  

Em ____ de ______________ de ____ Aprovada em reunião de ______________

                                                  ___________________________
                                                  

                                             
__________________________________ ___________________________________ ___________________________________ _________________________________

__________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________

__________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________
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     MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS      PÁGINA : 1 
ENTIDADE

MODIFICAÇÃO NUMERO : 14 DO ANO CONTABILISTICO: 2020
        MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO        ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVES NUMERO: 3 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

3.                          Funções económicas                                                               1.062.000,00      1.584.279,00                         656.279,00        202.556,71                                                         1.264.556,71      1.786.835,71                         656.279,00                 
3.2.                        Indústria e energia                                                              1.062.000,00      1.584.279,00                         656.279,00        202.556,71                                                         1.264.556,71      1.786.835,71                         656.279,00                 
3.2.      01      2008 I 46   REQUALIFICAÇÃO ZONA INDUSTRIAL DPE                                                1.062.000,00                                          656.279,00                                                                          1.264.556,71                                          656.279,00                 
                            ALTO CRUZ, VÁRZEA E FREIXIEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                            
                            - PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.2.      01      2008 I 46                                            02    07010401                                           1.038.000,00                                          202.556,71                                                                          1.240.556,71                                                    
3.2.      01      2008 I 46                                            02    070101                                                24.000,00                                                                                                                                24.000,00                                                    
3.2.      01      2008 I 46                                            02    070101                                                 1.042,47                                                                                                                                 1.042,47                                                    
3.2.      01      2008 I 46                                            02    07010401                                             521.236,53                                                                                                                               521.236,53                                                    

2008 7 3.2.    3.2.01200846I7                            2 1 TOTAL ...                       1.062.000,00      1.584.279,00                         656.279,00        202.556,71                                                         1.264.556,71      1.786.835,71                         656.279,00                 

                                                                      
                                                                                                                                                   

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

MODIFICAÇÃO NUMERO : 14 DO ANO CONTABILISTICO: 2020
        MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO                                                NUMERO:   DATA DE APROVAÇÃO           

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIV 2 

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      2.058.500,00     29.555.133,10                      26.448.000,00        200.000,00                                                         2.258.500,00     29.755.133,10                       2.688.000,00    23.760.000,00
1.1.                        Serviços gerais de                                              2.041.742,36      2.058.500,00     29.555.133,10                      26.448.000,00        200.000,00                                                         2.258.500,00     29.755.133,10                       2.688.000,00    23.760.000,00
                            administração pública                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.1.1.                      Administracao geral                                             2.041.742,36      2.058.500,00     29.555.133,10                      26.448.000,00        200.000,00                                                         2.258.500,00     29.755.133,10                       2.688.000,00    23.760.000,00
1.1.1.    11      2015 A 27   ENCARGOS COM                  GERAL                             2.041.742,36      2.058.500,00                                       26.448.000,00                                                                          2.258.500,00                                        2.688.000,00    23.760.000,00
                            INSTALAÇÕES/PESSOAL/OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                              42.000,00                                           50.000,00                                                                             92.000,00                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             138.522,08                                                                                                                               138.522,08                                                    
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    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    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    02020103                                             925.000,00                                          150.000,00                                                                          1.075.000,00                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020102                                             233.178,84                                                                                                                               233.178,84                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020101                                           1.027.372,10                                                                                                                             1.027.372,10                                                    
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    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    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    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    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    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    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    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    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    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    02020101                                             890.000,00                                                                                                                               890.000,00                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02020104                                             120.000,00                                                                                                                               120.000,00                                                    
1.1.1.    11      2015 A 27                                            02    02022599                                              81.500,00                                                                                                                                81.500,00                                                    
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                                                    
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MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E FUNCIONAMENT PÁGINA : 2 
ENTIDADE

MODIFICAÇÃO NUMERO : 14 DO ANO CONTABILISTICO: 2020
        MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO                                                NUMERO:   DATA DE APROVAÇÃO           

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIV 2 

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      2.058.500,00     29.555.133,10                      26.448.000,00        200.000,00                                                         2.258.500,00     29.755.133,10                       2.688.000,00    23.760.000,00

2.                          Funções sociais                                                   606.961,96        623.000,00      6.631.000,00                       5.996.000,00        100.000,00                                                           723.000,00      6.731.000,00                         739.000,00     5.257.000,00
2.4.                        Habitação e serviços                                              606.961,96        623.000,00      6.631.000,00                       5.996.000,00        100.000,00                                                           723.000,00      6.731.000,00                         739.000,00     5.257.000,00
                            colectivos                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.4.1.                      Habitação                                                         606.961,96        623.000,00      6.631.000,00                       5.996.000,00        100.000,00                                                           723.000,00      6.731.000,00                         739.000,00     5.257.000,00
2.4.1.    01      2014 A 10   SUBSIDIO AO                   DIV                                 606.961,96        623.000,00                                        5.996.000,00                                                                            723.000,00                                          739.000,00     5.257.000,00
                            ARRENDAMENTO/RENDAS/ALUGERES                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    04080202                                             270.000,00                                          100.000,00                                                                            370.000,00                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020210                                                 1.362,98                                                                                                                                 1.362,98                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    04080202                                             272.595,28                                                                                                                               272.595,28                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020204                                               299.854,81                                                                                                                               299.854,81                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020208                                               177.186,93                                                                                                                               177.186,93                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020210                                                 1.362,98                                                                                                                                 1.362,98                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    04080202                                             272.595,28                                                                                                                               272.595,28                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020204                                               299.854,81                                                                                                                               299.854,81                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020208                                               177.186,93                                                                                                                               177.186,93                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020210                                                 1.362,98                                                                                                                                 1.362,98                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    04080202                                             272.595,28                                                                                                                               272.595,28                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020204                                               299.854,81                                                                                                                               299.854,81                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    04080202                                             272.595,28                                                                                                                               272.595,28                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020210                                                 1.362,98                                                                                                                                 1.362,98                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020208                                               177.186,93                                                                                                                               177.186,93                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020204                                               299.854,81                                                                                                                               299.854,81                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020208                                               177.186,93                                                                                                                               177.186,93                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020210                                                 1.362,98                                                                                                                                 1.362,98                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    04080202                                             272.595,28                                                                                                                               272.595,28                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020204                                               299.854,81                                                                                                                               299.854,81                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020208                                               177.186,93                                                                                                                               177.186,93                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020210                                                 1.362,98                                                                                                                                 1.362,98                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    04080202                                             272.595,28                                                                                                                               272.595,28                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020204                                               299.854,81                                                                                                                               299.854,81                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020208                                               177.186,93                                                                                                                               177.186,93                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020210                                                 1.362,98                                                                                                                                 1.362,98                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020210                                                 1.362,98                                                                                                                                 1.362,98                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020208                                               177.186,93                                                                                                                               177.186,93                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020204                                               299.854,81                                                                                                                               299.854,81                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    04080202                                             272.595,28                                                                                                                               272.595,28                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    04080202                                             272.595,28                                                                                                                               272.595,28                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020204                                               210.000,00                                                                                                                               210.000,00                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020208                                               142.000,00                                                                                                                               142.000,00                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020210                                                 1.000,00                                                                                                                                 1.000,00                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020204                                               299.854,81                                                                                                                               299.854,81                                                    
2.4.1.    01      2014 A 10                                            02    020208                                               177.186,93                                                                                                                               177.186,93                                                    

2014 9 2.4.1.  2.4.1.01201410A9                          3 1 TOTAL ...      2.648.704,32      2.681.500,00     36.186.133,10                      32.444.000,00        300.000,00                                                         2.981.500,00     36.486.133,10                       3.427.000,00    29.017.000,00

                                                                      
                                                                                                                                                   

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ 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 : 3  
Orgânica Economica Plano Designação ( Economica ou Plano) Dotação Actual Aumentos Diminuições

02    020101                 Matérias-primas e subsidiarias                     256.900,00         36.000,00                  
02    02020102               ÀGUA                                                43.000,00         50.000,00                  
02    02020103               ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 925.500,00        150.000,00                  
02    04080202               Outras                                             349.500,00        100.000,00                  
02    07010401               Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares     6.516.661,51        202.556,71                  

Total de Aumentos/Diminuições:        538.556,71                  
Tipo de Modificação : ROR - REVISÃO À ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA R Número : 1  

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

      160101                 Na posse do serviço                                                 538.556,71                  

Total de Aumentos/Diminuições:        538.556,71                  
Tipo de Modificação : RPA - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES    Número : 2  

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

02    04080202    2014 A 10    SUBSIDIO AO ARRENDAMENTO/RENDAS/ALUGERES           270.000,00        100.000,00                  
02    02020102    2015 A 27    ENCARGOS COM INSTALAÇÕES/PESSOAL/OUTROS             42.000,00         50.000,00                  
02    02020103    2015 A 27    ENCARGOS COM INSTALAÇÕES/PESSOAL/OUTROS            925.000,00        150.000,00                  

Total de Aumentos/Diminuições:        300.000,00                  
Tipo de Modificação : RPI - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS  Número : 3  

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

02    07010401    2008 I 46    REQUALIFICAÇÃO ZONA INDUSTRIAL ALTO CRUZ,        1.038.000,00        202.556,71                  
                             VÁRZEA E FREIXIEIRO - PROJETO                                                                  

Total de Aumentos/Diminuições:        202.556,71                  
Total Geral :      1.579.670,13                  

 
          ORGÃO EXECUTIVO                  ORGÃO DELIBERATIVO         

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

_________________________________ __________________________________
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Ata N.º 9   Fl.                                                                                                         
30 de abril de 2020                                                                                                                                                                                                             

Reunião : ORDINÁRIA 
Câmara Municipal de Santo Tirso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

DENOMINADO “CASA REIS” COMO “LOJA COM HISTÓRIA”. ---------------------------------  
Presente requerimento da sociedade Magno & Reis Miudezas e Tecidos Ld.ª, de catorze de 

fevereiro de dois mil e dezanove, registado com o número quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis, 

a solicitar o reconhecimento do estabelecimento comercial denominado “Casa Reis”, sito na Praça 

Conde S. Bento, da cidade de Santo Tirso, como «Loja com história». -------------------------------------  

O assunto vem informado pela Divisão de Património e Museus, conforme informação de 

vinte e cinco de março findo, registada com o número três mil duzentos e dezassete, a comunicar que 

foram cumpridos todos os procedimentos e formalidades previstos na Lei 42/2017, de 14 de junho, 

tendo sido obtido parecer favorável da junta de freguesia da freguesia União de Freguesias de Santo 

Tirso, Couto (Santa Cristina e São Miguel) e Burgães à classificação do estabelecimento comercial 

denominado “Casa Reis”, como “Loja com História”. ---------------------------------------------------------  

Em catorze de fevereiro último foi disponibilizado em plataforma eletrónica no espaço do 

munícipe e no sítio institucional do município na Internet o edital nº 17/2020, não tendo sido 

apresentadas quaisquer reclamações quanto à intenção de classificar aquele estabelecimento como 

“Loja com história”, considerando-se como tais os estabelecimentos comerciais com especial valor 

histórico cuja preservação deva ser acautelada. -----------------------------------------------------------------  

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

no artigo 6.º do referido diploma legal, deliberasse reconhecer como “Loja com história” o 

estabelecimento comercial denominado “Casa Reis”, pelo período mínimo de quatro anos, 

automaticamente renovável, sem prejuízo do disposto no número seis do mesmo artigo. ----------------  

Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------  
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Ata N.º 9   Fl.                                                                                                         
30 de abril de 2020                                                                                                                                                                                                             

Reunião : ORDINÁRIA 
Câmara Municipal de Santo Tirso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

DENOMINADO “CONFEITARIA MOURA” COMO “LOJA COM HISTÓRIA”. ---------------  
Presente requerimento da sociedade Pastelaria e Confeitaria Moura Ld.ª, de vinte de 

fevereiro de dois mil e dezanove, registado com o número cinco mil quinhentos e noventa e sete, a 

solicitar o reconhecimento do estabelecimento comercial denominado “Confeitaria Moura”, sito na 

Rua de Sousa Trêpa, da cidade de Santo Tirso, como «Loja com história».  -------------------------------  

O assunto vem informado pela Divisão de Património e Museus, conforme informação de 

vinte e cinco de março findo, registada com o número três mil duzentos e dezasseis, a comunicar que 

foram cumpridos todos os procedimentos e formalidades previstos na Lei 42/2017, de 14 de junho, 

tendo sido obtido parecer favorável da junta de freguesia da freguesia União de Freguesias de Santo 

Tirso, Couto (Santa Cristina e São Miguel) e Burgães à classificação do estabelecimento comercial 

denominado “Confeitaria Moura”, como “Loja com História”. ----------------------------------------------  

Em catorze de fevereiro último foi disponibilizado em plataforma eletrónica no espaço do 

munícipe e no sítio institucional do município na Internet o edital nº 16/2020, não tendo sido 

apresentadas quaisquer reclamações quanto à intenção de classificar aquele estabelecimento como 

“Loja com história”, considerando-se como tais os estabelecimentos comerciais com especial valor 

histórico cuja preservação deva ser acautelada. -----------------------------------------------------------------  

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

no artigo 6.º do referido diploma legal, deliberasse reconhecer como “Loja com história” o 

estabelecimento comercial denominado “Confeitaria Moura”, pelo período mínimo de quatro anos, 

automaticamente renovável, sem prejuízo do disposto no número seis do mesmo artigo. ----------------  

Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------  
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Ata N.º 9   Fl.                                                                                                         
30 de abril de 2020                                                                                                                                                                                                             

Reunião : ORDINÁRIA 
Câmara Municipal de Santo Tirso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.  PROPOSTA DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 

MUNICIPAIS – APROVAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------  

Presente informação da Divisão Jurídica, de dezasseis do corrente mês de abril, registada 

com o número três mil setecentos e noventa e quatro, a remeter, na sequência da deliberação da câmara 

municipal de doze de julho de dois mil e dezanove (item sete da respetiva ata), proposta de 

Regulamento de Utilização de Viaturas Municipais, 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 dezassete de setembro do mesmo ano, e nesse período foi apresentada a reclamação/proposta de 

alterações registada com o número 22371/2019. ----------------------------------------------------------------  

Esta reclamação foi analisada juridicamente, conforme parecer jurídico do advogado Dr. 

A. Marques de Andrade, de dezasseis de dezembro de último, que aqui se dá por inteiramente transcrito 

para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência do parecer jurídico prestado, procedeu-se à retificação da redação constante 

da alínea a) do nº 3 do artigo 3.º (onde estava escrito “até 9 lugares” passou a constar “superior a 9 

lugares”) e foram aditados os números 4 e 5 ao artigo 17.º, com a seguinte redação: --------------------  

“4. Sempre que o veículo seja equipado com de um sistema GPS, o boletim diário de 

serviço é efetuado através desse aparelho e do envio dos respetivos relatórios para o serviço 

responsável pela frota municipal e para o Presidente da Câmara ou do Vereador com competência 

delegada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Nos relatórios constam, nomeadamente, os trajetos realizados, quilómetros percorridos, 

gastos com combustível, identificação do condutor.” ----------------------------------------------------------  

O senhor presidente propôs que a câmara municipal, considerando o teor do referido 

parecer jurídico, e da informação da Divisão Jurídica de dezasseis do corrente mês de abril, que são 

carreados para a presente deliberação, nomeadamente para efeitos de fundamentação da mesma, e de  
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Ata N.º 9   Fl.                                                                                                         
30 de abril de 2020                                                                                                                                                                                                             

Reunião : ORDINÁRIA 
Câmara Municipal de Santo Tirso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------   
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Ata N.º 9   Fl.                                                                                                         
30 de abril de 2020                                                                                                                                                                                                             

Reunião : ORDINÁRIA 
Câmara Municipal de Santo Tirso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7. PROPOSTA DE DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA 

PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 92 METROS QUADRADOS, SITA NA RUA DE 

S. JOSÉ, FREGUESIA DE S. TOMÉ DE NEGRELOS. --------------------------------------------------  

 Presentes informações da Divisão Jurídica, de quinze e vinte e quatro do corrente mês de 

abril, registadas com os números três mil setecentos e oitenta e um e três mil novecentos e sessenta e 

quatro, respetivamente, a comunicar que na sequência da deliberação da câmara municipal de cinco de 

março findo (item oito da respetiva ata), pela qual foi decidido dar início do  procedimento  da  

desafetação  do  domínio  público  municipal  de  uma  parcela  de  terreno com  a  área  de  92  m2 

(noventa e dois metros quadrados), sita  na  Rua de S. José, freguesia de S. Tomé Negrelos,  a seguir 

identificada, no respetivo período de discussão pública, não foram apresentadas quaisquer reclamações 

quanto à intenção de desafetação do domínio público daquela parcela de terreno. ------------------------  

Foi igualmente notificada o cabeça de casal da herança aberta por óbito de Francisco 

Ferreira Lopes, requerente da operação de loteamento titulada pelo Alvará n.º 84/84, conforme consta 

da aludida informação, o qual, dentro do prazo fixado para o efeito, também não se pronunciou. ------  

O senhor presidente propôs que a câmara municipal deliberasse propor à assembleia 

municipal que delibere desafetar do domínio público municipal a parcela de terreno a seguir descrita, 

que deixou de ter qualquer utilidade pública, para posteriormente ser vendida a Faustino Fernando 

Moreira Ribeiro, que manifestou interesse em adquirir essa parcela de terreno, para ser anexada ao 

prédio de que é proprietário e que confronta com a mesma, para retificação de extremas desse prédio.  

PARCELA DE TERRENO A DESAFETAR DO DOMINIO PÚBLICO: 

Parcela de terreno com a área de 92 m2 (noventa e dois metros quadrados), sita na Rua de 

S. José, Lugar de Valcorneira, freguesia de Negrelos (S. Tomé), a confrontar de norte com Clara Maria 

Gil Fernandes Ferreira Coutinho, de sul com Rua de S. José, de nascente com Faustino Fernando 

Ribeiro Moreira, e de poente com terreno do domínio público, com o valor atribuído de 3. 224,60€ 

(três mil duzentos e vinte e quatro euros e sessenta cêntimos), que é a desanexar da parcela de terreno  
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inscrita na matriz predial urbana respetiva sob o artigo 1387 (mil trezentos e oitenta e sete) e descrita 

na Conservatória do Registo Predial sob o número 220 (duzentos e vinte), que se destina a ser anexada 

ao lote número oito do loteamento aprovado pelo alvará número 84/84 (processo de loteamento número 

4148/82, em nome de Francisco Ferreira Lopes), inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1388 

(mil trezentos e oitenta e oito) e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 153 (cento 

e cinquenta e três), para retificação de extremas deste prédio, que é propriedade de Faustino Fernando 

Ribeiro Moreira, delimitada na planta que se junta à presente ata e dela fica a fazer parte integrante, 

constituindo a subsequente folha. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente da câmara fez uma pequena intervenção para explicação do assunto. - 

Após discussão, a câmara municipal deliberou, ao abrigo da sua competência prevista na 

alínea ccc) do nº 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em Anexo à Lei 

75/2013, de 12 de setembro, propor à assembleia municipal que, nos termos da sua competência 

prevista na alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Regime Jurídico, deliberasse desafetar do 

domínio público a aludida parcela de terreno. -------------------------------------------------------------------  

A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------  
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8. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS INFANTE D. HENRIQUE, 

COMENDADOR ANTÓNIO MARIA LOPES E DA MISERICÓRDIA: APROVAÇÃO DO 

PROJETO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ---------------  

Presente informação de dezasseis do corrente mês de abril, do Serviço de Projetos, a 

comunicar que o projeto de execução da obra acima referida, aprovado condicionalmente por despacho 

do presidente da câmara de vinte e oito de outubro de dois mil e dezanove, ratificado por deliberação 

da câmara municipal de trinta e um do mesmo mês de outubro, 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 a remeter 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 junta também à ata da presente reunião e dela ficará igualmente a fazer parte 

integrante, constituindo o Anexo IV da mesma, a resposta do autor do projeto (R3R – Gabinete de 

Projetos Ld.ª), da qual constam as alterações que foram introduzidas ao projeto, na sequência daquela 

revisão.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

acordo com o projeto final, é de 1 242 004.00€ (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil e quatro 

euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

lista que será junta 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 ratificar o seu despacho de 

dezassete do corrente mês de abril, que decidiu aprovar a versão final do projeto em causa. ------------  

Após discussão, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o aludido 

despacho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM OS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS PROFISSIONAIS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA DE APOIO MUNICIPAL AO PLANO DE ENSINO À 

DISTÂNCIA NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19. -----------------------------  

Presente informação da Divisão de Desporto, de vinte e quatro do corrente mês de abril, 

registada com o número três mil novecentos e quarenta e nove, que aqui se dá por inteiramente 

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

deliberação, sobre o apoio concedido pelo município  às escolas   na implementação  do seu plano  de  

ensino  à  distância,  no âmbito das medidas excecionais implementadas para contenção da propagação  

do  novo Coronavírus –COVID  19. ------------------------------------------------------------------------------  

Pelo senhor presidente da câmara foram apresentadas as seguintes propostas: --------------  

A) Que a câmara municipal, com a fundamentação constante da aludida informação 

técnica, delibere ratificar a decisão de implementação desta medida de apoio ao plano de ensino à 

distância, que implica um investimento do município no valor aproximado de 72.498,00€ (setenta e 

dois mil quatrocentos e noventa e oito euros), mais IVA. -----------------------------------------------------  

B) Que a câmara municipal, para concretização desta medida delibere celebrar um 

protocolo de colaboração com os Agrupamentos de Escolas/Escolas Profissionais, de forma a 

regulamentar os termos e condições da atribuição do referido apoio, nos termos da minuta que se anexa 

à presente minuta da ata e dela fica a fazer parte integrante, constituindo o Anexo I da mesma.  -------  

Após discussão, as propostas foram aprovadas por unanimidade. -----------------------------  
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10. CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO (EDIFÍCIO DO 

EXTINTO JARDIM DE INFÂNCIA DA RECHÃ) AO RANCHO FOLCLÓRICO DE S. 

MAMEDE DE NEGRELOS. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Presente informação da Divisão de Património e Museus, de vinte e oito de fevereiro findo, 

registada com o número dois mil quatrocentos e catorze, a comunicar que a junta de freguesia de Vila 

Nova do Campo, através do seu oficio de dezanove de novembro de dois mil e dezoito, registado com 

o número trinta e três mil quinhentos e sessenta e seis, procedeu à denúncia do contrato de comodato 

celebrado com aquela freguesia em vinte de três de dezembro de 2013, na sequência da deliberação da 

assembleia municipal de vinte do mesmo mês de dezembro, e a propor a celebração de Protocolo entre 

o município e o Rancho Folclórico de S. Mamede de Negrelos, a estabelecer as condições de cedência 

gratuita do direito de utilização do prédio urbano do município, sito na Rua da Escola, nº 76, no lugar 

de Rechã, S Mamede de Negrelos (extinto Jardim de Infância da Rechã), da Freguesia de Vila Nova 

do Campo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7 (sete) e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o número 1620 (mil seiscentos e vinte), nos termos da minuta que se anexará à ata da  

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

Pelo senhor presidente foram apresentadas as seguintes propostas: ---------------------------  

A) Que a câmara municipal delibere aceitar a denúncia do referido contrato de comodato; 

B) Que a câmara municipal, ao abrigo da sua competência 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, 

delibere ceder o direito de utilização do prédio atrás descrito ao Rancho Folclórico de S. Mamede de 

Negrelos, a formalizar através da celebração de Protocolo, nas condições constantes da referida minuta, 

ficando a eficácia da presente deliberação condicionada à apresentação, pela beneficiária desta 

deliberação, de documentos comprovativos de ter a sua situação tributária e contributiva regularizada, 

e de ter procedido ao Registo de Beneficiário Efetivo. ---------------------------------------------------------  

As propostas foram aprovadas por unanimidade. ------------------------------------------------- 
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11. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

SANTO TIRSO E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE LAMELAS E GUIMAREI - CEDÊNCIA 

DE UTILIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE GUIMAREI. -------------------------------------  

Presente informação da Divisão de Desporto, de oito do corrente mês de abril, registada 

com o número três mil seiscentos e onze, que aqui se dá por inteiramente transcrita para todos os efeitos 

legais, a remeter a minuta de Protocolo a celebrar com a Freguesia União de Freguesias de Lamelas e 

Guimarei, tendo por objeto estabelecer as condições de utilização do campo de futebol de Guimarei, 

para apoiar as diversas coletividades desportivas do concelho que necessitem de instalações para a 

formação na modalidade desportiva de futebol. -----------------------------------------------------------------  

 Será anexa cópia da aludida minuta de Protocolo à ata da presente reunião e dela ficará a 

fazer parte integrante, constituindo o anexo VIII da mesma.  -------------------------------------------------  

Da celebração do referido Protocolo resultará uma despesa anual estimada para o município 

no montante 1 665,00 € (mil seiscentos e sessenta e cinco euros), conforme resulta do n.º 1 da cláusula 

2ª, que será satisfeita pela rubrica orçamental com a classificação económica 04050102 na qual tem 

dotação, conforme proposta de cabimento orçamental número 837/2020. ----------------------------------  

O compromisso assumido com a celebração do mesmo Protocolo está registado no sistema 

de contabilidade de apoio à execução orçamental com o número 671/2020, conforme documento de 

requisição externa de despesa número 954/2020, de oito de abril. -------------------------------------------  

O pagamento da importância correspondente ao número de utilizações efetivas dos 

equipamentos desportivos em causa será feito mediante despacho da vereadora com competências de 

coordenação na área do desporto e na área financeira, suportado por informação da divisão de desporto 

que confirme o número de utilizações comunicadas pela junta de freguesia respetiva. -------------------  

O senhor presidente propôs que a câmara municipal, no âmbito da prossecução das 

atribuições do município na área do desporto (Cfr. alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro) e ao abrigo da sua competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo  
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33.º do referido diploma legal, deliberasse celebrar com a Freguesia União de Freguesias de Lamelas 

e Guimarei o Protocolo referido na aludida informação, nos termos da minuta anexa à mesma. --------  

A proposta foi aprovada por unanimidade.  -------------------------------------------------------  
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12. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

SANTO TIRSO E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE CARREIRA E REFOJOS DE RIBA DE 

AVE - CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE REFOJOS. -------------  

Presente informação da Divisão de Desporto, de oito do corrente mês de abril, registada 

com o número três mil seiscentos e dez, que aqui se dá por inteiramente transcrita para todos os efeitos 

legais, a remeter a minuta de Protocolo a celebrar com a Freguesia União de Freguesias de Carreira e 

Refojos de Riba de Ave, tendo por objeto estabelecer as condições de utilização do campo de futebol 

de Refojos para apoiar as diversas coletividades desportivas do concelho que necessitem de instalações 

para a formação na modalidade desportiva de futebol. ---------------------------------------------------------  

Será anexa cópia da aludida minuta de Protocolo à ata da presente reunião e dela ficará a 

fazer parte integrante, constituindo o anexo IX da mesma. ----------------------------------------------------  

Da celebração do referido Protocolo resultará uma despesa anual estimada para o município 

no montante de 5.640,00 € (cinco mil seiscentos e quarenta euros), conforme resulta do n.º 1 da cláusula 

2.ª, que será satisfeita pela rubrica orçamental com a classificação económica 04050102 na qual tem 

dotação, conforme proposta de cabimento orçamental número 836/2020. ----------------------------------  

O compromisso assumido com a celebração do mesmo Protocolo está registado no sistema 

de contabilidade de apoio à execução orçamental com o número 670/2020, conforme documento de 

requisição externa de despesa número 953/2020, de oito de abril. -------------------------------------------  

O pagamento da importância correspondente ao número de utilizações efetivas do 

equipamento desportivo em causa será feito mediante despacho da vereadora com competências de 

coordenação na área do desporto e na área financeira, suportado por informação da divisão de desporto 

que confirme o número de utilizações comunicadas pela junta de freguesia respetiva. -------------------  

O senhor presidente propôs que a câmara municipal, no âmbito da prossecução das  

atribuições do município na área do desporto (Cfr. alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei  

75/2013, de 12 de setembro) e ao abrigo da sua competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo  
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33.º do referido diploma legal, deliberasse celebrar com a Freguesia União de Freguesias de Carreira e 

Refojos de Riba de Ave o Protocolo referido na aludida informação, nos termos da minuta anexa à 

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------  
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13. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

SANTO TIRSO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE D. AFONSO HENRIQUES - VILA 

DAS AVES - CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS. ----------------  

 Presente informação da Divisão de Desporto, de sete do corrente mês de abril, registada 

com o número três mil quinhentos e setenta e quatro, que aqui se dá por inteiramente transcrita para 

todos os efeitos legais, a remeter a minuta de Protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas D. 

Afonso Henriques – Vila das Aves, tendo por objeto estabelecer as condições de utilização de pavilhões 

desportivos que estão sob a gestão daquele Agrupamento, nomeadamente, da Escola Secundária D. 

Afonso Henriques e da Escola Básica de Vila das Aves, para apoiar as diversas coletividades 

desportivas do concelho que necessitem de instalações para a formação na modalidade desportiva de 

futsal e voleibol. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Será anexa cópia da aludida minuta de Protocolo à ata da presente reunião e dela ficará a 

fazer parte integrante, constituindo o anexo X da mesma. -----------------------------------------------------  

Da celebração do referido Protocolo resultará uma despesa anual estimada para o município 

no montante de 12.750,00 € (doze mil setecentos e cinquenta euros), conforme resulta do n.º 1 da 

cláusula 2.ª, que será satisfeita pela rubrica orçamental com a classificação económica 040701 na qual 

tem dotação, conforme proposta de cabimento orçamental número 826/2020. -----------------------------  

O compromisso assumido com a celebração do mesmo Protocolo está registado no sistema 

de contabilidade de apoio à execução orçamental com o número 675/2020, conforme documento de 

requisição externa de despesa número 959/2019, de 16 de abril. ---------------------------------------------  

O pagamento da importância correspondente ao número de utilizações efetivas dos 

equipamentos desportivos em causa será feito mediante despacho da vereadora com competências de 

coordenação na área do desporto e na área financeira, suportado por informação da divisão de desporto 

que confirme o número de utilizações comunicadas pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques 

– Vila das Aves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor presidente propôs que a câmara municipal, no âmbito da prossecução das 

atribuições do município na área do desporto (Cfr. alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro) e ao abrigo da sua competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 

33.º do referido diploma legal, deliberasse celebrar com o Agrupamento de Escolas D. Afonso 

Henriques – Vila das Aves o Protocolo referido na aludida informação, nos termos da minuta anexa à 

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------  
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14. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

SANTO TIRSO E A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL S. TIAGO DE AREIAS - 

ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SUBSIDIO DELIBERADO 

EM REUNIÃO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020. ---------------------------------------------------------  

Presente informação da Divisão de Ação Social, de vinte e três do corrente mês de abril, 

registada com o número três mil novecentos e quinze, a propor a celebração de Protocolo entre o 

município e a Associação de Solidariedade Social de S. Tiago de Areias, a estabelecer as condições de 

atribuição do subsidio deliberado pela câmara municipal em reunião de vinte de fevereiro último (item 

sete da respetiva ata). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Será anexa cópia da aludida minuta de Protocolo à ata da presente reunião e dela ficará a 

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

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

na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e na sequência da 

referida deliberação da câmara municipal, deliberasse celebrar o aludido Protocolo, nas condições 

constantes da referida minuta. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Documento assinado de forma digital, com cartão do cidadão



Ata N.º 9   Fl.                                                                                                         
30 de abril de 2020                                                                                                                                                                                                             

Reunião : ORDINÁRIA 
Câmara Municipal de Santo Tirso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

15. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ANUAL AOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCUTEIROS E À COMPANHIA DE GUIAS DO CONCELHO DE 

SANTO TIRSO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente informação do Serviço de Juventude, de vinte e dois do corrente mês de abril, 

registada com o número três mil oitocentos e noventa e sete, a propor a atribuição de subsidio anual 

aos Agrupamentos de Escuteiros abaixo identificados e à Companhia de Guias do Concelho, cujo teor 

aqui se dá por inteiramente transcrita para todos os efeitos legais. -------------------------------------------  

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

Considerando o trabalho desenvolvido pelos Agrupamentos de Escuteiros e pela 

Companhia de Guias do concelho de Santo Tirso; --------------------------------------------------------------  

Considerando que os Agrupamentos de Escuteiros e a Companhia de Guias desenvolvem 

um papel importante no desenvolvimento humanista e solidário da juventude escutista e de guias; ----  

Considerando que a estrutura base do Corpo Nacional de Escutas (CNE) é o Agrupamento 

Local, normalmente integrada numa Paróquia, que é liderado por um elemento eleito, o Chefe de 

Agrupamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que a estrutura base da Associação Guias de Portugal (AGP) é a Companhia, 

o grupo local, normalmente integrada numa Paróquia, que é liderada por um elemento eleito, a Chefe 

de Companhia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando, no entanto, que estes Agrupamentos e esta Companhia não têm 

personalidade jurídica, integrando-se na organização das associações Corpo Nacional de Escutas, 

pessoa coletiva número 500 972 052, representada pela Junta Central (órgão executivo), e Associação 

Guias de Portugal, pessoa coletiva número 500 977 305, representada pela Comissão Executiva (órgão 

executivo), respetivamente; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que estas são associações de juventude, cujo objetivo é a educação integrada 

dos jovens de ambos os sexos, baseada no voluntariado, sendo um movimento de carácter não político,  
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aberto a todos, no caso do CNE, e aberto a todas as raparigas, no caso da AGP, que nelas desejem 

ingressar, sem qualquer discriminação;---------------------------------------------------------------------------  

Considerando que o Corpo Nacional de Escutas e a Associação de Guias de Portugal são 

instituições reconhecidas de utilidade pública pelo Governo, conforme despachos publicados no Diário 

da República, n.º 177, III série, de 8 de agosto de 1983 e n.º 261, II Série, de 13 de novembro de 1985, 

respetivamente; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando as competências da câmara municipal previstas nas alíneas o) e u) 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 ao Corpo Nacional de Escutas e à 

Associação Guias de Portugal um subsídio no montante global de 13.500,00 € (treze mil e quinhentos 

euros), a distribuir pelos Agrupamentos de Escuteiros e pela Companhia de Guias a seguir 

identificados, no montante de 900,00 € (novecentos euros) a cada agrupamento e companhia, a pagar 

ao respetivo Chefe de Agrupamento ou Companhia, para ajudar a custear as atividades que cada 

Agrupamento e Companhia desenvolve junto da comunidade local. ----------------------------------------  

AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS------------------------------------------------------------- 

- Agrupamento 1291 (Água Longa); ----------------------------------------------------------------  

- Agrupamento 400 (Burgães – São Tiago); -------------------------------------------------------  

- Agrupamento 387 (Palmeira); ---------------------------------------------------------------------  

- Agrupamento 399 (Rebordões – São Tiago); ----------------------------------------------------  

- Agrupamento 502 (Roriz – São Pedro); ----------------------------------------------------------  

- Agrupamento 503 (S. Bartolomeu); ---------------------------------------------------------------  

- Agrupamento 842 (S. Martinho do Campo); ----------------------------------------------------  

- Agrupamento 1348 (S. Miguel da Lama); -------------------------------------------------------  

- Agrupamento 185 (S. Tiago de Areias); ----------------------------------------------------------  

- Agrupamento 93 (S. Tomé de Negrelos); --------------------------------------------------------  
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- Agrupamento 628 (Santo Tirso – São Bento); ---------------------------------------------------  

- Agrupamento 201 (Sequeirô); ---------------------------------------------------------------------  

- Agrupamento 004 (Vila das Aves); ---------------------------------------------------------------  

- Agrupamento 245 (Vilarinho). ---------------------------------------------------------------------  

COMPANHIA DE GUIAS DO CONCELHO: --------------------------------------------------- 

- 1ª Companhia Vila das Aves. ----------------------------------------------------------------------  

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

040701, na qual tem cabimento, conforme proposta de cabimento orçamental número 928/2020. -----  

Os compromissos inerentes à presente deliberação estão registados no sistema de 

contabilidade de apoio à execução orçamental com os números 736/2020 e 735/2020, conforme 

documentos de requisição externa de despesa números 1019/2020 e 1020/2020, ambos desta data. ---  

A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------  
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16. PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES Nº 454/20- RSP – CENTRO 

HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E.P.E. – PARECER PRÉVIO DA CÂMARA MUNICIPAL 

Presente o processo de obras particulares acima referido, no qual é requerente o Centro 

Hospital do Médio Ave, E. P.E, cujo projeto consiste na construção de unidade de apoio ao Serviço de 

Urgência do Centro Hospital do Médio Ave e Cuidados de Saúde Primários na área da saúde mental, 

na unidade hospitalar do ex-Hospital Conde S. Bento – Santo Tirso, localizado no Largo Domingos 

Moreira, da cidade de Santo Tirso.  -------------------------------------------------------------------------------  

Do processo consta informação interna da Divisão de Licenças e Urbanismo, de vinte de 

três do corrente mês de abril, que aqui se dá por inteiramente transcrita para todos os efeitos legais. --  

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

prevista no nº 2 do artigo 7.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, deliberasse emitir parecer favorável à execução da referida 

operação urbanística, que assume relevância estratégica para o município de Santo Tirso, no domínio 

da saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------  
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PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. --------------------------------------------- 

Face ao surto do COVID-19 e às recomendações emanadas da Direção-Geral de Saúde, 

esta reunião de câmara, que seria de caráter público, foi realizada sem a presença de público, tendo-se 

procedido à sua gravação, que vai ser disponibilizada no sítio institucional do município na Internet, 

de harmonia com o previsto no nº 2 do artigo 3.º da Lei 1-A/2020, de 19 de março. ---------------------  
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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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

A reunião foi encerrada eram: Quinze horas e trinta minutos. ----------------------------------  

E para constar se lavrou a presente ata que tem quarenta e uma folhas, apenas utilizadas no 

anverso e um documento anexo (anexo I, relativo ao item nove), que eu 

 

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

 

Outorgantes: 

Primeiro – Alberto Manuel Martins da Costa, divorciado, natural de Santo 

Tirso, com domicilio profissional na Praça 25 de Abril, da cidade de Santo 

Tirso, o qual outorga na qualidade de presidente da câmara municipal de 

Santo Tirso, e, ao abrigo da competência própria prevista nas disposições 

conjugadas das alíneas a) e f) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, em representação do respectivo Município, 

pessoa colectiva territorial com o número de contribuinte nº 501 306 870, com 

sede na Praça 25 de Abril, Santo Tirso. 

Segundos: 

A) Cláudia Maria da Cunha Soares, ____________, natural de _______, 

residente em ________, a qual outorga na qualidade de Diretora do 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, com sede na Rua da Misericórdia, da 

cidade de Santo Tirso, pessoa coletiva número 600 075 095. 

B) Fernando Manuel de Almeida, _________, natural de ________, residente 

em _________, o qual outorga na qualidade de Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Tomaz Pelayo, com sede na Rua Professor Doutor Fernando 

Pires de Lima, da cidade de Santo Tirso, pessoa coletiva n.º 600 078 019.  

C) Maria Severina da Cunha Fontes, ______, natural de _________, 

residente em _____, a qual outorga na qualidade de Diretora do Agrupamento 

de Escolas D. Afonso Henriques, com sede na Rua D. Afonso Henriques, Vila 

das Aves, concelho de Santo Tirso, pessoa coletiva n.º 600 078 450. 

D) José Manuel Queijo Barbosa, _________, natural da freguesia de 

________, concelho de _______, residente __________, o qual outorga na 

qualidade de Diretor do Agrupamento de Escolas de S. Martinho, com sede 

na Rua da Escola Secundária, S. Martinho do Campo, freguesia de Vila Nova 

do Campo, concelho de Santo Tirso, pessoa coletiva n.º 600 075 230.  

E) Carlos Alberto da Silva Frutuosa, _________, natural da freguesia de 

________, concelho de _______, residente __________, o qual outorga na 

qualidade de Diretor da Escola Profissional Agrícola Conde S. Bento, com 
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sede no Largo Abade Pedrosa, n.º 1, da cidade de Santo Tirso, pessoa 

coletiva n.º 600 034 976. 

F) António Miguel Sá Carneiro e Silva, _________, natural da freguesia de 

________, concelho de _______, residente __________, o qual outorga na 

qualidade de Diretor Pedagógico da OFICINA - Escola Profissional do 

Instituto Nun’ Alvres, com sede na Rua do Instituto Nun’Alvres, Areias, pessoa 

coletiva n.º 506 625 451. 

G) Ricardo Rafael Pereira Sampaio, _________, natural da freguesia de 

________, concelho de _______, residente __________, o qual outorga na 

qualidade de Diretor Pedagógico da Escola Profissional de Serviços de 

Cidenai, com sede na Rua José Luís de Andrade, na Cidade de Santo Tirso, 

pessoa coletiva n.º 504 447 025. 

Os representados dos segundos outorgantes, referidos nas alíneas A) a D), 

são unidades organizacionais com autonomia de administração e gestão, e 

são representadas neste ato pelos respetivos Diretores, que outorgam ao 

abrigo da competência própria prevista nas disposições conjugadas do artigo 

18.º e alínea i) do nº 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril. 

As escolas profissionais, referidas nas alíneas E) a G), são aqui 

representadas pelos respetivos Diretores nos termos dos respetivos 

Estatutos. 

O presente Protocolo é celebrado tendo em conta os seguintes Pressupostos: 

Considerando que a Constituição da República Portuguesa reconhece 

expressamente o direito de todos à educação e ao ensino como garantia do 

direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, determinando 

que o Estado deve promover a democratização da educação e as demais 

condições para que a educação, realizada através da escola e de outros 

meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação 

das desigualdades económicas, sociais e culturais, de modo a garantir o 

acesso equitativo às aprendizagens; 

Considerando que o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado 

em Anexo pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, prevê que os municípios 

têm atribuições nos domínios da Educação e Ação Social (alíneas d) e h) do 

n.º 2 do artigo 23.º); 
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Considerando que a câmara municipal, de harmonia com o previsto nas 

alíneas r) e bbb) n.º 1 do artigo 33.º do RJAL tem competência para 

“colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 

parceria com entidades da administração central” e “assegurar o apoio 

adequado ao exercício de competências por parte do Estado”;  

 

Considerando que, entre as demais medidas excecionais e temporárias 

relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID 19 

decretadas pelo Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, na sequência da situação de emergência de saúde pública de âmbito 

internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de 

janeiro de 2020, foi prevista a suspensão das atividades letivas; 

Considerando que, em resultado da decisão de suspender as atividades 

letivas e não letivas presenciais, até ao final do presente ano letivo, para a 

quase generalidade dos alunos, esse programa de medidas vem estabelecer 

um regime excecional e temporário para a realização e avaliação das 

aprendizagens, mediante a prática da modalidade de ensino à distância, 

conforme consta do artigo 2.º do Decreto-Lei 14-G/2020, de 13 de abril; 

Assim, para assegurar a continuidade do ano letivo 2019/2020, de uma forma 

justa, equitativa e mais normalizada possível, aquele diploma legal vem 

estabelecer que as escolas deverão definir e implementar um plano de ensino 

à distância, que leve também em consideração os recursos disponíveis, 

designadamente, o acesso a equipamentos tecnológicos que permitam a 

participação dos alunos em atividades pedagógicas ministradas à distância; 

Considerando que, para a implementação desse plano de ensino à distância, 

o referido Decreto-Lei prevê ainda o envolvimento de outras entidades 

parceiras, cujo apoio possa vir a contribuir para garantir o acesso equitativo a 

essas aprendizagens; 

Considerando que as autarquias constituem um parceiro privilegiado e 

essencial, designadamente na concretização de planos de ação de 

intervenção locais que, pelo seu caráter excecional e de urgência, exigem 

respostas mais imediatas e assertivas; 

O próprio Estado reconhece que “O exercício de competências pelas 

autarquias locais no domínio da educação (…) é um dos fatores decisivos na 

melhoria da escola pública, nomeadamente na promoção do sucesso escolar 
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e na subida constante da taxa da taxa de escolarização ao longo do tempo”, 

sendo que através das suas ações “concorrem decididamente para o 

cumprimento da garantia constitucional do direito de igualdade de 

oportunidades de acesso e êxito escolar” (Cfr. preâmbulo do Decreto-Lei nº 

21/2019, de 30 de janeiro); 

A medida prevista neste Protocolo está em conformidade com a estratégia 

municipal de, neste período de pandemia, disponibilizar todos os 

meios/recursos de que dispõe para procurar garantir o acesso de todos aos 

serviços considerados mais essenciais, como sucede com o acesso à 

Educação. 

Assim, entre o Município de Santo Tirso, abaixo designado por município, e 

os Agrupamentos de Escolas/Escolas acima identificados, abaixo 

identificados por Escolas, é celebrado o presente protocolo, o qual se regerá 

pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula Primeira 

Objeto 

O presente protocolo tem por finalidade estabelecer e regulamentar as 

condições de acesso a equipamento tecnológico, a ser disponibilizado pelo 

município, em regime de empréstimo, de forma a permitir o acesso equitativo 

e generalizado ao regime excecional de aprendizagem à distância que, por 

força das circunstâncias descritas nos pressupostos anteriores, terá que ser 

implementado pelas escolas para assegurar a continuidade do ano letivo 

2019/2020. 

Cláusula Segunda 

Descrição do apoio a conceder pelo município 

1- O Município de Santo Tirso compromete-se a conceder, em regime de 

empréstimo, mediante a prévia identificação das situações dos alunos sem 

acesso a computador e/ou internet, 200 (duzentos) equipamentos 

informáticos (computadores portáteis)  e 298 (duzentos e noventa e oito) 

dispositivos de internet móvel para permitir a sua participação, em situação de 

igualdade com os demais alunos, nas atividades pedagógicas que vierem a 

ser desenvolvidas pelas respetivas escolas durante o período de suspensão 

das atividades letivas e não letivas presenciais. 
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2- A distribuição destes equipamentos obedecerá à referida identificação 

previamente realizada pelas Direção dos diferentes Agrupamentos de 

Escolas/Escolas, cuja informação se encontra sistematizada e integra o 

anexo I do presente protocolo. 

3- Esses equipamentos são cedidos a esses alunos, em regime de 

empréstimo e mediante a assinatura da declaração de compromisso, cujo 

modelo integra o anexo II deste protocolo. 

4- Estes equipamentos são propriedade do município de Santo Tirso, que 

assegurará a sua devida inscrição no cadastro e inventário de bens móveis 

municipais, ficando a gestão destes ativos sob a responsabilidade dos 

Agrupamentos de Escolas/Escolas. 

 

Cláusula Terceira 

Responsabilidades das escolas 

1- Identificar os alunos que, por não disporem de meios e equipamentos 

que permitam o acesso ao ensino à distância, estejam em situação de 

poderem ver as suas aprendizagens comprometidas e/ou condicionadas. 

2- Fornecer a informação do levantamento dessas necessidades ao 

município, responsabilizando-se por manter uma articulação contínua com o 

município de forma a assegurar a atualização dessa informação e rever, se 

necessário, os apoios inicialmente concedidos. 

3- Assegurar a entrega dos referidos equipamentos, em regime de 

empréstimo, garantindo que esta é realizada mediante a assinatura da 

declaração de compromisso referida na cláusula anterior. 

4- Assegurar a boa gestão, conservação e estado dos equipamentos 

cedidos pelo município. 

 

Cláusula Quarta 

Revisão 

O presente protocolo poderá ser revisto por acordo entre as partes, para 

satisfação de outras necessidades que se venham a colocar para a 

concretização do plano de ensino à distância. 
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Cláusula Quinta 

Vigência 

O presente protocolo entra em vigor após a sua assinatura e, por razões de 

interesse público, produz efeitos retroativos a 17 de abril de 2020, vigorando 

até ao final do ano letivo 2019/2020, com possibilidade de prorrogação no 

caso de se verificar a manutenção do regime excecional e temporário de 

suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais. 

 

O presente protocolo foi aprovado, em minuta, por deliberação da câmara 

municipal de ___________ (item ____ da respetiva ata) e foi impresso em 

cinco exemplares, ficando cada uma das partes com um exemplar. 

Santo Tirso, ____ de __________ de 2020 

O primeiro outorgante 

 

Os segundos outorgantes 
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ANEXO I 

 

 

Plano de distribuição de equipamentos informáticos/dispositivos de acesso à internet 

 

 Total de 200 computadores portáteis cedidos, em regime de empréstimo, com as 

seguintes características gerais/componentes:  

14’’ HD CD9-G144 N4100/ 4GB/ SATA 2.5’’ 7mm WIN Home disco 120GB + mochila + 

rato 

 

 Total de 287 dispositivos de acesso à internet (hotspot’s) cedidos, em regime de 

empréstimo, com as seguintes características gerais: 

Router 4G (ZTE) BLM com 60 Gb 

 

  

Identificação do 

Agrupamento 

N.º de computadores 

portáteis 

N.º de Dispositivos 

de acesso à internet  
Valor (s/IVA) 

Agrupamento de Tomaz 

Pelayo 
100 90 33.240,00€ 

Agrupamento D. Dinis 45 40 14.932,50€ 

Agrupamento D. Afonso 

Henriques 
45 131 19.573,50€ 

Agrupamento de S. Martinho 10 26 4.191,00€ 

Escola Profissional Agrícola 

Conde S. Bento 
0 5 255,00€ 

OFICINA – Escola Profissional 

do Instituto Nun’Alvres 
0 3 153,00€ 

Escola Profissional de Serviços  

de Cidenai 
0 3 153,00€ 

Total 200 298 72.498,00€ 
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M.112 DE 

 

 

Declaração de Compromisso 

 

Eu, ___________________________________________, titular do Cartão de Cidadão 

número ________, emitido pela República Portuguesa, válido até ________, na qualidade 

de Encarregado(a) de Educação do aluno(a) 

___________________________________________________, a frequentar a Escola 

________________________ pertencente ao Agrupamento de Escolas 

________________________ declaro que recebi, em regime de empréstimo, e em devido 

estado de conservação e funcionamento, os seguintes equipamentos: 

      Computador portátil, com as respetivas componentes, registado com o número de série 

______________. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Dispositivo de internet móvel, registado com o número de série _______________. 

Declaro ainda assumir a responsabilidade pela utilização zelosa destes equipamentos em 

respeito seguintes condições: 

- Assegurar que a sua utilização é colocada ao serviço das aprendizagens do meu/minha 

educando/a, designadamente para a realização das atividades que vieram a ser solicitadas 

pelos respetivos professores; ------------------------------------------------------------------------------- 

- Garantir a devolução do equipamento, em devido estado de conservação e funcionamento 

assim que solicitado e/ou quando retomadas as atividades letivas, em regime presencial; 

- Assumir a obrigação pela substituição do equipamento e/ou reparação, ou pagamento do 

respetivo valor, no caso de não se verificar o cumprimento da condição anterior. -------------- 

 

 

Data:  ____ de _________ de 2020 

 

                                                                      O Encarregado de Educação 

_____________________________________________ 
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