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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 março de 2018: 

 

1 - Aprovação da ata da última reunião ordinária de 22/02/2018 – aprovada 

por unanimidade 

2 - Deliberação sobre o local da reunião da câmara municipal de 22/03/2018 

- aprovada por unanimidade 

3 - Minuta da ata da sessão ordinária da assembleia municipal de 

26/02/2018: Conhecimento 

4 - IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana I.P. - Alteração à 

Operação de Loteamento sita em Vila das Aves - parecer da câmara 

municipal - aprovada por unanimidade 

5 - Proposta de atualização da Taxa Municipal de Urbanização para 2018 - 

aprovada por unanimidade 

6 - Proposta de 2ª alteração ao Regulamento do Orçamento Participativo 

Jovem - aprovada por unanimidade 

7 - Apoio à utilização dos transportes urbanos: Proposta de aquisição de 

títulos de transporte à sociedade TUST - Transportes Urbanos de Santo 

Tirso para efeitos de distribuição a estratos sociais desfavorecidos - 

aprovada por unanimidade 

8 - Proposta de celebração de Acordos de Execução com diversas 

Freguesias para limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 

- aprovada por unanimidade 

9 - Proposta de atribuição de subsídio à Paróquia de Refojos para obras de 

restauro da igreja matriz - Aprovada por unanimidade atribuir um subsidio no 

montante de 10.000,00 € 

10 - Proposta de atribuição de subsídio à Paróquia de Areias para obras na 

igreja matriz - Aprovada por unanimidade atribuir um subsidio no montante 

de 4.000,00 € 
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11 - Proposta de atribuição de subsídio para as festas de Nossa Senhora do 

Rosário – Vilarinho - Aprovada por unanimidade atribuir um subsídio no 

montante de 500,00 € 

12 - Proposta de celebração de Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo com o Clube Desportivo das Aves – 2018 - Aprovada por 

unanimidade a atribuição de uma comparticipação financeira no montante 

de 120.000,00 € 

 

13 - Requerimento da sociedade Archee Madeira - Construções Ldª- Pedido 

de declaração de interesse Municipal para efeitos de isenção de taxas – 

Aprovado por unanimidade 

 

 

Santo Tirso, 9 de março de 2018 

 

 

O presidente, 

 

 

 
 

Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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