
 

 M.023GR 

 

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 14 de maio de 2020, e que faz 

parte integrante do presidente edital. 

 

Santo Tirso, 18 de maio de 2020 

 

O presidente,  
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DATA DA REUNIÃO: CATORZE DE MAIO 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 e cinco 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) Pelos senhores vereadores eleitos enquanto inscritos na lista da coligação do  

PPD/PSD.CDS-PP foi apresentada uma proposta, designada “SANTO TIRSO CONVIDA”, tendo por 

objeto apoios aos setores de restauração e do comércio tradicional, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19, a qual se anexará à ata da presente reunião. ------------------------------------------------------  

Pelo senhor presidente da câmara municipal foi dito que a proposta será agendada para a 

próxima reunião da câmara municipal, para discussão e votação. --------------------------------------------  

Seguidamente pela senhora vereadora Andreia Neto foi requerida a realização de uma 

reunião extraordinária para discussão e votação daquela proposta. ------------------------------------------  

O senhor presidente da câmara municipal disse que iria analisar da pertinência da 

realização duma reunião extraordinária. --------------------------------------------------------------------------  
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b) A câmara municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um voto de louvor ao Futebol 

Clube Tirsense e à União desportiva e Social de Roriz, face à sua subida de Divisão, com a 

fundamentação que consta do documento que se anexará à ata desta reunião. -----------------------------  

c) A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento do senhor Richard Siegler, antigo vereador e vice-presidente da câmara municipal de 

Gross-Umstadt, com a fundamentação que consta do documento que se anexará 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 A SUBSEQUENTE FOLHA. ------------------------------------------------------------  
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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 14 DE MAIO DE 2020 – ATA Nº 10 

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

 

1 - Aprovação da ata da última reunião ordinária de 30/04/2020 

  

2 - Empresas do concelho de Santo Tirso distinguidas pelo IAPMEI com o título de PME 

Excelência 2019 - Reconhecimento da câmara municipal 

  

3 - Tarifário dos serviços de resíduos urbanos para 2020: Aprovação 

  

4 - Candidatura "NORTE-09-0550-FEDER-000168“, designada “Espaço do Cidadão de Monte 
Córdova - Santo Tirso” - Aceitação das condições de aprovação 

  

5- Candidatura “NORTE-05-1406-FEDER-000259, designada “Segunda etapa rede ciclovias - 

Rua Ferreira de Lemos” - Aceitação das condições de aprovação 

 

 

Santo Tirso, 11 de maio de 2020 

 

 

O Presidente, 

 

 

 

Alberto Costa 
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1. APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30/04/2020 

Presente a ata da reunião ordinária realizada no dia trinta de abril findo, da qual se forneceu 

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

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

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

a aludida ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ata foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------  
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2. EMPRESAS DO CONCELHO DE SANTO TIRSO DISTINGUIDAS PELO 

IAPMEI COM O TÍTULO DE PME EXCELÊNCIA 2019 - RECONHECIMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Presente informação da Divisão de Desenvolvimento Económico, de vinte e sete de abril 

findo, registada com o número três mil novecentos e oitenta e quatro, que aqui se dá por inteiramente 

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

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

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

Considerando que o IAPMEI, I.P. - Agência para a Competitividade e Inovação distinguiu 

28 empresas do concelho de Santo Tirso com o título de PME Excelência 2019, o que representa um 

crescimento de quase 65% em relação ao número alcançado no ano de 2018. -----------------------------  

Considerando que o mesmo Instituto publicou uma nova lista (11 de março de 2020) onde 

foram acrescentadas quatro empresas à listagem de PME Líder 2019, tendo assim Santo Tirso um total 

de 79 empresas classificadas como PME Líder 2019. ----------------------------------------------------------  

Considerando que são as empresas que criam riqueza e postos de trabalho, razão pela qual 

a câmara municipal tem vindo a desenvolver um conjunto de políticas e de medidas dirigidas ao tecido 

empresarial local, como os incentivos de natureza fiscal com vista à captação de novos investimentos; 

Os resultados obtidos pelas empresas do concelho de Santo Tirso são, naturalmente, motivo 

de regozijo para o município, porque atestam o desempenho económico-financeiro e a solidez da gestão 

do tecido empresarial; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A câmara municipal presta, por isso, um tributo às empresas do concelho de Santo Tirso, 

as primeiras responsáveis pela melhoria das condições de vida da população do município, em 

resultado da baixa taxa de desemprego e da constante subida do salário médio mensal dos trabalhadores 

por conta de outrem; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto proponho que a câmara municipal, à semelhança do que sucedeu com as  
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empresas distinguidas pelo IAPMEI em 2018, conforme deliberação da câmara municipal de dois de 

maio de dois mil e dezanove (alínea a) do período de antes da ordem do dia) delibere atribuir um voto 

de reconhecimento e louvor às seguintes vinte e oito empresas do concelho de Santo Tirso, distinguidas 

com o Galardão PME Excelência 2019: --------------------------------------------------------------------------  

1. A. G. M. - Sociedade de Recuperações de Plásticos, Lda. -----------------------------------  

2. A. L. L. – Têxteis, Lda. ----------------------------------------------------------------------------  

3. Alu Gold, S.A. --------------------------------------------------------------------------------------  

4. Augusto Moreira, Lda. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Carmen & Francisco, Lda. ------------------------------------------------------------------------  

6. César Ferreira & Martins, Lda. -------------------------------------------------------------------  

7. Fábrica de Tecidos de Vilarinho, Lda. ----------------------------------------------------------  

8. Facal - Engenharia de Fachadas, Lda. -----------------------------------------------------------  

9. Hotelar - Têxteis, S.A. -----------------------------------------------------------------------------  

10. Iberopticas, Lda.-----------------------------------------------------------------------------------  

11. Icut Now - Tecnologia Laser, Lda. -------------------------------------------------------------  

12. Interconfor - Decorações de Interiores, Lda. --------------------------------------------------  

13. J. Alves - Oficinas Auto, Lda. -------------------------------------------------------------------  

14. J. M. M. Gonçalves, Lda. ------------------------------------------------------------------------  

15. Limite Radical, Lda. ------------------------------------------------------------------------------  

16. M.A.P.T. Comércio de Máquinas Têxteis, Unipessoal Lda. --------------------------------  

17. Memoteka - Mecânica de Precisão, Lda. ------------------------------------------------------  

18. Mercainox - Componentes Industrias, Lda. ---------------------------------------------------  

19. Modelstone Unipessoal, Lda. -------------------------------------------------------------------  

20. Módulo 60, Unipessoal Lda. --------------------------------------------------------------------  

21. Moinhos Água e Ambiente, Lda. ---------------------------------------------------------------  
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22. Moreira & Costa Lda. ----------------------------------------------------------------------------  

23. Norblend - Comércio de Cafés, Lda. -----------------------------------------------------------  

24. Nuno Pacheco- Tapeçarias e Têxteis Lar, Unipessoal Lda.---------------------------------  

25. Pastelaria e Confeitaria Moura, de herdeiros viúva Guilherme Ferreira de Moura, Lda. 

26. Pierenergy Lda. ------------------------------------------------------------------------------------  

27. Real Calça – Confeções, Lda. -------------------------------------------------------------------  

28. Vizelpas Flexible Films, S.A.  ------------------------------------------------------------------  

De igual modo proponho que que a câmara municipal,  à semelhança do que sucedeu com 

as empresas distinguidas pelo IAPMEI em 2018, conforme deliberação da câmara municipal de sete 

de fevereiro de de dois mil e dezanove (alínea c) do período de antes da ordem do dia) delibere, em 

aditamento ao voto de louvor aprovado em reunião de câmara de vinte de fevereiro último (alínea a) 

do período de antes da ordem do dia) atribuir também um voto de reconhecimento e louvor às seguintes 

quatro empresas do concelho de Santo Tirso, distinguidas com o Galardão PME Líder 2019: ----------  

1. NIENOR - Indústria de Acessórios para Alumínio, Lda. -------------------------------------  

2. Marinho & Araújo, Lda. ---------------------------------------------------------------------------  

3. Fábrica de Tecidos de Vilarinho, Lda. ----------------------------------------------------------  

4. FABOR - Fábrica de Artefactos de Borracha S.A. --------------------------------------------  

O senhor presidente propôs ainda que se desse conhecimento desta deliberação às empresas 

distinguidas, à assembleia municipal e à Associação Comercial e Industrial do Concelho de Santo 

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

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

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

declaração de voto, a qual ficará a constar da ata desta reunião. ----------------------------------------------  
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                  3. TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS URBANOS PARA 2020: 

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

Presente informação de oito do corrente mês de maio, registada com o número quatro mil 

duzentos e oito, da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, a remeter proposta de Tarifário dos 

serviços de resíduos sólidos urbanos para dois mil e vinte, da qual se anexa cópia à presente ata e dela 

fica a fazer parte integrante, constituindo as subsequentes duas folhas.  ------------------------------------  

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

Considerando o teor da aludida informação, que aqui se dá por inteiramente transcrita, para 

todos os efeitos legais, nomeadamente para efeitos de fundamentação da presente deliberação; --------   

Considerando que nos termos do n.º 8 do artigo 11.º do Decreto-Lei 194/2009, de 20 de 

agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de 

saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, o município pode aprovar um 

modelo de tarifário desconforme com as recomendações da entidade reguladora, desde que a respetiva 

decisão seja devidamente fundamentada; ------------------------------------------------------------------------  

Considerando que a proposta de tarifário anexa é a considerada mais adequada ao contexto 

socioeconómico da população do município de Santo Tirso e às condições efetivas da prestação do 

serviço, bem como à realidade concelhia; ------------------------------------------------------------------------  

Considerando que não devem ser aplicadas tarifas iguais quando o serviço prestado não é 

efetivamente igual, como é o caso da recolha coletiva, e da recolha domiciliária, apesar de se continuar 

a implementar medidas de melhoria do serviço, como seja a colocação de novos contentores de recolha 

coletiva em novos pontos de recolha e a colocação e ecopontos de recolha seletiva; ---------------------  

Considerando que estão a ser implementadas medidas para incrementar uma maior 

eficiência do sistema, nomeadamente a atualização da base de dados de utentes e melhoria da cobrança, 

de modo a que se verifique um aumento de grau de cobertura de custos por via tarifária; ---------------  

Considerando ainda que a proposta  de  estrutura  tarifária  para 2020  remetida  à  ERSAR   
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tem, além daqueles pressupostos,  a  preocupação  social  do  município  de  Santo  Tirso,  que  inclui 

políticas  de  discriminação  positiva  e  não  penalizadora  dos  munícipes,  pelo que  se decidiu  assumir  

a  subsidiação  das  tarifas  sociais  de  resíduos  urbanos, entre  um vasto  conjunto  de  “amortecedores  

sociais”  que se têm vindo a  aplicar no município, no âmbito de políticas gerais e universais; ---------  

Considerando que a realidade concelhia não permite ainda que o serviço de abastecimento 

de água tenha uma cobertura total, não sendo por isso possível indexar o tarifário do serviço de resíduos 

urbanos ao consumo de água. --------------------------------------------------------------------------------------  

                   Face ao exposto proponho que a câmara municipal delibere, ao abrigo da sua competência 

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

tarifário dos serviços de resíduos urbanos para dois mil e vinte, nos termos da proposta anexa, e remeter 

o mesmo à entidade reguladora, acompanhado de cópia da presente deliberação. -------------------------  

O tarifário anexo não sofre alterações relativamente ao tarifário aprovado por deliberação 

da câmara municipal de vinte e um de fevereiro de dois mil e dezanove, com exceção da “taxa de gestão 

de resíduos”, de harmonia com o previsto no nº 2 do artigo 58.º do Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de 

setembro, que aprova o Regime Geral da Gestão de Resíduos. -----------------------------------------------  

O referido tarifário deverá ser publicitado nos termos legalmente previstos. ----------------  

A proposta, submetida a votação nominal, foi aprovada com seis votos a favor, dos 

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

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

abstinham, à semelhança da posição tomada no anterior. ------------------------------------------------------  

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

declaração de voto, a qual se juntará à ata da presente reunião. ----------------------------------------------  
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TARIFÁRIO DE GESTÃO DE RESIDUOS PARA O ANO DE 2020 
 
A – TARIFÁRIO 
 
1 – Utilizadores Domésticos 
Com abastecimento e consumo de água: 
1.1 – Recolha Porta a Porta 

a) Tarifa Fixa (Valor Mensal – 30 dias)                                                                                                     6,30€ 
b) Tarifa Variável (€/m3)                                                                                                                          0,063€ 

1.2 – Recolha Coletiva 
a) Tarifa Fixa (Valor Mensal – 30 dias)                                                                                                     4,80€ 
b) Tarifa Variável (€/m3)                                                                                                                          0,063€ 

Sem Abastecimento e sem consumo de água1 
1.3 – Recolha Porta a Porta 

a) Tarifa Fixa (Valor Mensal – 30 dias)                                                                                                     6,30€ 
b) Tarifa Variável (€/m3)                                                                                                                          0,063€ 

1.4 – Recolha Coletiva 
a) Tarifa Fixa (Valor Mensal – 30 dias)                                                                                                     4,80€ 
b) Tarifa Variável (€/m3)                                                                                                                          0,063€ 

 
2 – Utilizadores Não Domésticos2 

a) Tarifa Fixa (Valor Mensal – 30 dias)                                                                                                     8,00€ 
b) Tarifa Variável (€/l/30 dias)                                                                                                                 0,100€ 

 
 
B – TARIFÁRIO SOCIAL 
 
1 – Utilizadores Domésticos 
Com abastecimento e consumo de água: 
1.1 – Recolha Porta a Porta 

a) Tarifa Fixa (Valor Mensal – 30 dias)                                                                                                     1,26€ 
b) Tarifa Variável (€/m3)                                                                                                                          0,063€ 

1.2 – Recolha Coletiva 
a) Tarifa Fixa (Valor Mensal – 30 dias)                                                                                                     0,96€ 
b) Tarifa Variável(€/m3)                                                                                                                           0,063€ 

Sem abastecimento e sem consumo de água1 
1.3 – Recolha Porta a Porta 

a) Tarifa Fixa (Valor Mensal – 30 dias)                                                                                                     1.26€ 
b) Tarifa Variável (€/m3)                                                                                                                          0,063€ 

1.4 – Recolha Coletiva 
a) Tarifa Fixa (Valor Mensal – 30 dias)                                                                                                     0,96€ 
b) Tarifa Variável (€/m3)                                                                                                                          0,063€ 
 

2 – Utilizadores Não Domésticos2 
a) Tarifa Fixa (Valor Mensal – 30 dias)                                                                                                     6,30€ 
b) Tarifa Variável (€/l/30 dias)                                                                                                                 0,100€ 
 
 

C – SERVIÇOS AUXILIARAES 
a) Recolha e Transporte de Montureiras (€/Ton)                                                                                 245,00€ 
b) Recolha e Transporte de Resíduos de Construção e Demolição (€/Ton)                                          48,00€ 
c) Recolha e Transporte de Resíduos de Construção e Demolição com Amianto (€/Ton)                    95,00€ 

 
 
D – Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)3 

 Tarifa Fixa (Valor Mensal – 30 dias)                                                                                                   1,100€ 

                                                           
1 Aos utilizadores domésticos sem abastecimento de água e sem consumo é aplicado um consumo médio mensal de uma família tipo de 7.9 m3. 
2 Aos utilizadores não domésticos sem contentor atribuído é aplicada uma contentorização de 40 litros. 
3 Aplicação da TGR – artigo 58º do DL 178/2006, de 5 de setembro 
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DESCRIÇÃO ZONA* TARIFA** UNIDADE NIVEL/ESCALÃO TARIFA/DIA €
c/consumo Tarifa Fixa 30 A1 0,210

agua Tarifa Variavel m3 A1 0,063
c/consumo Tarifa Fixa 30 B1 0,160

agua Tarifa Variavel m3 B1 0,063

DESCRIÇÃO ZONA* TARIFA** UNIDADE NIVEL/ESCALÃO TARIFA/DIA €
s/ consuno Tarifa Fixa 30 A2 0,210
s/ abst água Tarifa Variavel m3 A2 0,063
s/ consuno Tarifa Fixa 30 B2 0,160
s/ abst água Tarifa Variavel m3 B2 0,063

TARIFA** UNIDADE NIVEL/ESCALÃO TARIFA €
Tarifa Fixa 30 ÚNICO 0,267

Tarifa Variavel LTS ÚNICO 0,100

DESCRIÇÃO ZONA* TARIFA** UNIDADE NIVEL/ESCALÃO TARIFA/DIA €
c/consumo Tarifa Fixa 30 A1 0,042

água Tarifa Variavel m3 A1 0,063
c/consumo Tarifa Fixa 30 B1 0,032

água Tarifa Variavel m3 B1 0,063

DESCRIÇÃO ZONA* TARIFA** UNIDADE NIVEL/ESCALÃO TARIFA/DIA €
s/ consuno Tarifa Fixa 30 A2 0,042
s/ abst água Tarifa Variavel m3 A2 0,063
s/ consuno Tarifa Fixa 30 B2 0,032
s/ abst água Tarifa Variavel m3 B2 0,063

TARIFA** UNIDADE NIVEL/ESCALÃO TARIFA €
Tarifa Fixa 30 ÚNICO 0,210

Tarifa Variavel LTS ÚNICO 0,100

NIVEL/ESCALÃO TARIFA €/TON
ÚNICO 245,000
ÚNICO 48,000
ÚNICO 95,000

TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS - ANO 2020

Tarifário Normal
Domésticos

C/Abastecimentos água

A

B

S/Abastecimento água /sem consumo

A

B

Não Domesticos
DESCRIÇÃO

clientes
litros

Tarifario Social
Domesticos

C/Abastecimentos água

A

B

S/Abastecimento água /sem consumo

A

B

Não Domesticos
DESCRIÇÃO

clientes
litros

***** Sujeita a IVA à taxa de 6%

* A tarifa do serviço de gestão de resíduos para os domésticos é indexada ao consumo de água, na zona A. 

Na zona B é aplicado o consumo médio mensal de uma familia tipo (7,90 m3)

**Para os não domésticos a tarifa do serviço de gestão de resíduos é indexada à litragem dos contentores.

TGR - Taxa de Gestão de Resíduos - € 1,100/mês/cliente*****

***A tarifa fixa aplicada ao Tarifário Social dos não domésticos é a mesma que é aplicada aos domésticos

da Zona B - clientes ligados à rede pública e s/ consumo de água

Não está previsto o tarifário para familias numerosas, de acordo com o regulamento do tarifário da ERSAR.

Serviços Auxiliares
DESCRIÇÃO

Recolha e Transporte de Montureiras

Recolha e Transporte de Resíduos de Construção e Demolição

Recolha e Transporte de Resíduos de Construção e Demolição com Amianto
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4. CANDIDATURA "NORTE-09-0550-FEDER-000168“, DESIGNADA “ESPAÇO 

DO CIDADÃO DE MONTE CÓRDOVA - SANTO TIRSO” - ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

DE APROVAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente comunicação da Área Metropolitana do Porto, enviada por email de um do 

corrente mês de maio, registado com o número oito mil trezentos e sessenta e quatro, a notificar o 

município que a candidatura a fundos comunitários com o código Operação NORTE-09-0550-FEDER-

000168 – designada “Espaço do Cidadão de Monte Córdova – Santo Tirso” foi aprovada pela Comissão 

Diretiva do NORTE 2020, no dia treze de fevereiro último. --------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento Estratégico e Gestão de Financiamentos informa que o projeto 

em causa tem um valor elegível de 14 501,92 € (catorze mil quinhentos e um euros e noventa e dois 

cêntimos) beneficiando o município de uma comparticipação FEDER de 85%, correspondente a 

12.326,63 € (doze mil trezentos e vinte e seis euros e sessenta e três cêntimos), sendo a contrapartida 

nacional, no montante de 2 175,29 € (dois mil cento e setenta e  cinco euros e vinte e nove cêntimos), 

assegurada pelo município de Santo Tirso, tudo conforme condições constantes do Termo de Aceitação 

de que se anexará cópia à ata da presente reunião e dela ficará a fazer parte integrante, constituindo o 

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

A operação financiada tem por objetivo a instalação de um Espaço do Cidadão (EdC) na 

sede da Junta e Freguesia de Monte Córdova, concelho de Santo Tirso, garantindo aos cidadãos e às 

empresas um acesso digital assistido e especializado a serviços públicos, conforme Contrato de 

Delegação de Competências celebrado entre o município e aquela Freguesia no dia oito de abril findo, 

cuja minuta foi aprovada pela assembleia municipal em sessão de vinte e um de novembro de dois mil 

e dezanove.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor presidente propôs que a câmara municipal deliberasse ratificar a decisão de 

apresentação da referida candidatura e deliberasse aceitar as condições da sua aprovação. --------------  

A proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------   
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5. CANDIDATURA “NORTE-05-1406-FEDER-000259”, DESIGNADA “SEGUNDA 

ETAPA REDE CICLOVIAS - RUA FERREIRA DE LEMOS” - ACEITAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO. -----------------------------------------------------------------------------  

Presente comunicação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte, enviada por email de quatro do corrente mês de maio, registado com o número oito mil 

quatrocentos e nove, a notificar o município que a candidatura a fundos comunitários com o código 

Operação NORTE-05-1406-FEDER-000259 – designada “Segunda etapa Rede Ciclovias - Rua 

Ferreira de Lemos” foi aprovada pela Comissão Diretiva do NORTE 2020, no dia trinta de abril findo. 

A Divisão de Planeamento Estratégico e Gestão de Financiamentos informa que o projeto 

em causa tem um valor elegível de 1.052.175,31 € (um milhão e cinquenta e dois mil cento e setenta e 

cinco euros e trinta e um cêntimos) beneficiando o município de uma comparticipação FEDER de 85%, 

correspondente a 894 349,02 € (oitocentos e noventa e quatro mil trezentos e quarenta e nove euros e 

dois cêntimos), sendo a contrapartida nacional, no montante de 157 826,29 € (cento e cinquenta e sete 

mil oitocentos e vinte e seis euros e vinte e nove cêntimos) assegurada pelo município de Santo Tirso, 

tudo conforme condições constantes do Termo de Aceitação de que se anexará cópia à ata da presente 

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

O senhor presidente propôs que a câmara municipal deliberasse ratificar a decisão de 

apresentação da referida candidatura e deliberasse aceitar as condições da sua aprovação. --------------  

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

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

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

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

 

 

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

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

E para constar se lavrou a presente minuta da ata que tem dezassete folhas, apenas 

utilizadas no anverso, que eu 

 

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