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EDITAL 
 

 

      

Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto, presidente da câmara municipal de 

Santo Tirso: 

 

Torna públicas, para os efeitos do n.º 1 do artigo 56º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, as seguintes deliberações tomadas pela 

câmara municipal em sua reunião de 08 de fevereiro de 2018: 

 

1 – Aprovação da ata da última reunião ordinária de 25/01/2018 – Aprovada 

por unanimidade 

 

2 – Declarações previstas no artigo 15º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro: A 

Câmara tomou conhecimento 

 

3 – Código de Conduta dos membros da câmara municipal, membros dos 

Gabinetes de Apoio à Presidência e Apoio à vereação e Código de 

Conduta dos Trabalhadores do municipio de Santo Tirso: Aprovado por 

unanimidade 

 

4 – “Plano de Pormenor da Zona Industrial da Picaria”: Aprovação da 

proposta a submeter a discussão pública – Aprovado por unanimidade 

 

5 – Empreitada: “Remodelação do Nó da Variante à EN 105 em Santo Tirso 

– Ponte de Frádegas”: Erros e omissões do caderno de encargos: 

Ratificação de despacho do presidente da câmara, por unanimidade 

 

6 – Empreitada: “Construção da estrada de ligação do cemitério a Paradela 

– Vilarinho”: Aquisição das parcelas 17A, 17B, 17C e 19 – Resolução de 

expropriar – Aprovado por unanimidade 

 

7 – Proposta de alteração ao Regulamento de Publicidade e Ocupação do 

Espaço Público: Inicio do procedimento- Aprovado por unanimidade 

 

8 – Candidatura a financiamento comunitário para a operação com o código 

NORTE – 05 – 1406 – FEDER – 000086 – designada “Reformulação do 

entroncamento da EN 105 com a EM 209-2, em S. Tomé de Negrelos”: 

Aceitação das condições de aprovação da candidatura – Aprovado por 

unanimidade 

 

9 – Revisão do montante da comparticipação atribuída a algumas 

associações de pais para a gestão das atividades de animação e apoio à 

família (prolongamento de horário) - Aprovado por unanimidade 
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10 – Concessão de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, para 

o ano letivo 2017/2018 – Aprovação da lista provisória de ordenação das 

candidaturas admitidas e não admitidas, por unanimidade 

 

11 – Requerimento de Daniel Jorge Xavier Pereira: Pedido de adjudicação 

do direito de ocupação da loja 22 B da Central de Camionagem - 

Aprovado por unanimidade 

 

12 – Requerimento de Maria do Céu da Silva Lima: Pedido de adjudicação 

do direito de ocupação da loja 5 da Central de Camionagem - Aprovado 

por unanimidade 

    

Santo Tirso, 09 de fevereiro de 2018 

 

O presidente, 
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