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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 03 de maio de 2018: 

 

1 – Aprovação da ata da última reunião ordinária de 19/04/2018 – Aprovada 

por unanimidade 

 

2 –  Proposta de atribuição de Medalhas aos Bombeiros - Aprovada por 

unanimidade 

 

3 – Acordos de Execução com as freguesias de União das Freguesias de 

Lamelas e Guimarei e Negrelos (S. Tomé) - Delegações de 

competências para pequenas reparações em estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico - retificação 

das minutas aprovadas em reunião de câmara de 22/03/2018 - 

Aprovada por unanimidade 

 

4 – Proposta de alteração ao Regulamento da Taxa pela realização de 

infraestruturas urbanísticas (TMU) - Inicio do procedimento - Aprovada 

por unanimidade 

 

5 – Projeto de 1ª alteração ao Regulamento de Transportes Escolares - 

Aprovado por unanimidade 

 

6 – Projeto de 6.ª alteração ao Regulamento de Liquidação, Cobrança e 

Pagamento de Taxas e Outras Receitas Municipais - Aprovado por 

unanimidade 

 

7 – “Reformulação do entroncamento entre a EN 105 e a EM 209-2, 

freguesia de S. Tomé de Negrelos” – Parcela 12 - Revogação da 

deliberação da câmara municipal de 07/12/2017 (item 5 da respetiva 

ata) - Aprovada por unanimidade 

 

8 – Comparticipação financeira FEDER à operação com o código NORTE-

03-1204-FEDER-000004, designada “Reabilitação de Bairros Sociais 

Santo Tirso – 1ª fase”: Aceitação das condições de aprovação da 

candidatura - Aprovada por unanimidade 
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9 – Proposta de celebração de protocolos com os Agrupamentos de Escolas 

de D. Dinis, D. Afonso Henriques e Tomaz Pelayo tendo por objeto a 

cedência de utilização de instalações desportivas escolares, para 

formação desportiva em Futsal e Voleibol - Aprovada por unanimidade 

 

 10 – Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo com o Futebol Clube Tirsense – 2018 - Aprovado por 

unanimidade a atribuição de uma comparticipação financeira no 

montante de 60.000,00 €  

 

11 – Proposta de celebração de contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo com a Associação de Moradores do Complexo Habitacional 

de Ringe – 2018 - Aprovado por unanimidade a atribuição de uma 

comparticipação financeira no montante de 10.000,00 € 

 

Santo Tirso, 07 de maio de 2018 

 

O presidente,  

 

 

      

Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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