
 
 

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
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ATA 
 

DATA DA 
REUNIÃO 

 
ORDEM DO DIA 

DELIBERAÇÃO 
 

 

7 11.01 

Deliberações de aplicação anual Aprovada 

Constituição de um fundo de maneio nos termos do disposto no ponto 2.9.10.1.11. do POCAL, aprovado pelo 
Decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações posteriores e do nº 1 do art. 4º do Regulamento 
aprovado em 27.02.2014 – Proposta 

Aprovada 

Apoio à manutenção e divulgação turística do património histórico local – Proposta Aprovada 

Comunicação da celebração e renovação de contratos de aquisição de serviços, em cumprimento do disposto no 
nº 4 do art. 49º da Lei do Orçamento de Estado para 2017 – mês de dezembro de 2017 

Aprovada 

Alteração do dia de realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal no mandato autárquico de 2017-
2021 

Aprovada 

Orçamentação e gestão das despesas com pessoal em 2017 - proposta Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

8 25.01 

Paróquia do Santíssimo Nome de Salzedas – pedido de apoio para o restauro do retábulo do Altar Mor da Capela 
de Santa Marinha de Meixedo 

Aprovada 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. João de Tarouca – pedido de atribuição de subsídio para a 
aquisição de um Órgão Eletrónico 

Aprovada 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. João de Tarouca – despesa com eletricidade no valor de €690,34 Aprovada 

Aquisição de uma parcela de terreno destinada à construção da estação elevatória da rede de tratamento de 
águas residuais de Meixedo, freguesia de Salzedas - proposta 

Aprovada 
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Aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos na área do Município de Tarouca e de limpeza 
urbana na cidade de Tarouca, pelo período de 3 anos – relatório final do júri do concurso público com publicação 
de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia – proposta 

Aprovada 

Venda de bens móveis por motivo de inutilização – proposta de compra Aprovada 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesses para o Município no período de 01.01.2018 a 19.01.2018 

Tomado 
conhecimento 

Contratação de empréstimo a longo prazo, por 20 anos, para financiamento complementar de vários 
investimentos municipais comparticipados pelo Programa Operacional Regional do Norte- Portugal 2020 - 
proposta 

Aprovada 
 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

9 15/02 

Contratação de empréstimo a longo prazo, por 20 anos, para financiamento complementar de vários 
investimentos municipais comparticipados pelo Programa Operacional Regional do Norte- Portugal 2020 - 
proposta 

 

1ª alteração ao Mapa de Pessoal para 2018 - proposta Aprovada 

1ª Revisão ao Orçamento e ao Plano de Atividades Municipal para 2018 -proposta Aprovada 

Aumento temporário dos fundos disponíveis do mês de fevereiro de 2018 – despacho  Aprovada 

Atualização extraordinária do preço contratual do contrato de aquisição de serviços de recolha de 
resíduos sólidos urbanos na área do Município de Tarouca e limpeza urbana na Cidade de Tarouca, pelo 
período de 3 anos – Retificação da deliberação de 07.12.2017 

Aprovada 
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Acordo de colaboração entre a Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. e a Câmara Municipal de 
Tarouca 

Aprovada 

Minuta do contrato de aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos na área do Município 
de Tarouca e de limpeza urbana na Cidade de Tarouca, pelo período de 3 anos - Proposta 

Aprovada 

Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – 
Informação referente ao período de 05.12.2017 a 09.02.2018  

Aprovada 

Isenção de pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças diversas Aprovada 

Resumo diário da tesouraria 
 
 

Tomado 
conhecimento 

10 22/12 

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca – pedido de apoio monetário para o Jornal Sopé da Montanha Aprovada 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. João de Tarouca – pedido de atribuição de subsídio para a 
aquisição de um Órgão Eletrónico 

Aprovada 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município - informação 

Aprovada 

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e 
eventos de interesse para o município, bem como às freguesias 

Tomado 
conhecimento 

Isenção de licenças diversas Tomado 
conhecimento 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 
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11 

 
 
 
 
 
 
8/03 

Contratação de empréstimo a longo prazo, por 20 anos, para financiamento complementar de vários 
investimentos municipais comparticipados pelo Programa Operacional Regional do Norte- Portugal 2020 – 
minuta do contrato 

Aprovada 

Compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2017 - declaração Aprovada 

Recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2017 - declaração Aprovada 

Pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2017 – declaração Aprovada 

Pedalar Clube de Cicloturismo Tarouca BTT – pedido de apoio para o III Dualto do Varosa Aprovada 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município - informação 

Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias 

Tomado 
conhecimento 

Aumento temporário dos fundos disponíveis do mês de março de 2018 – despacho Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

12 22/03 

Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e 
garantias constantes da Lei nº 24/98, de 26 de maio, referente ao ano de 2017 

Aprovada 

 União das Freguesias de Tarouca e Dálvares – pedido de apoio para a aquisição de um terreno em Dálvares, 
destinado à construção de um Centro Cívico 

Aprovada 

Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (Lei nº 112/2017, de 
29 de dezembro) – proposta 

Aprovada 
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Sofia de Almeida, residente em Vila Chã do Monte – pedido de confirmação do reconhecimento formal do 
direito ao processo de regularização constante da Lei nº 112/2017, de 29.12  

Indeferido 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município - informação 

Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias 

Tomado 
conhecimento 

 Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

13 05.04 

Fornecimento de energia elétrica Em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa Tensão Normal 
(BTN) para as diversas instalações do Município – proposta 
 

Aprovada 

Prejuízos causados pelos Ecopontos em viaturas automóveis – proposta 
 

Aprovada 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município - informação 

Tomado 
conhecimento 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

Associação Filarmónica de Tarouca – orçamento para reparação de instrumentos musicais 
 

Aprovada 

14 21.04 
Apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação relativo ao 
ano de 2017  

Aprovada 
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Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2017, acompanhados da 
certificação legal de contas e do parecer sobre as mesmas, apresentados pela Sociedade de revisores oficiais de 
contas “BDO & Associados, SROC, Lda.”  

Aprovada 

1º relatório semestral sobre a execução do Plano de saneamento ajustado - empréstimo destinado a 
saneamento financeiro no montante de € 5.136.622,73, contratado em 24.04.2017  

Aprovada 

Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – informação 
respeitante ao período de 10.02.2018 A 16.04.2018  

Aprovada 

Nomeação da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas “BDO & Associados, Sociedade de Revisores de e 
Contas, Lda”, como auditora externa responsável pela certificação legal de contas  

Aprovada 

Empreitada de “Construção do parque ribeirinho de Tarouca e de regeneração da zona ribeirinha de Ucanha, no 
âmbito dos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU) – Proposta de abertura de concurso público 

Aprovada 

Isenção de taxas ao abrigo dos artigos 5º e 6º do Regulamento de Taxas Municipais, com tubos subterrâneos de 
condução de água para rega e outras similares – proposta de deliberação  

Aprovada 

Ocupação do espaço público com tubo subterrâneo de condução de água de rega – proposta de deliberação Aprovada 

Atribuição do prémio Dr. José Leite de Vasconcelos - Lista dos melhores alunos de 2016 /2017  Aprovada 

Apoios em materiais concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de 
obras de interesse municipal, bem como às freguesias  

Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesses para o Município  

Tomado 
conhecimento 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 
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Queima das Fitas 2018- Novos Fitados de Ciências da Comunicação- Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra- Pedido de patrocínio  

Aprovada 

Queima das Fitas 2018- Carro das Licenciaturas de Multimédia, Design de Comunicação, Gestão de Recursos 
Humanos, Comunicação Empresarial, Informática e Jornalismo do Instituto Superior Miguel Torga em Coimbra- 
Pedido de patrocínio  

Aprovada 

15 24.04 

Contratação de um empréstimo de curto prazo, em regime de conta-corrente, até ao montante de €300.000,00 – 
Pedido de propostas - despacho 

Aprovada 

Pedido de autorização da Assembleia Municipal para contratação de um empréstimo a curto prazo no período de 
vigência do orçamento de 2018, em regime de conta-corrente, para ocorrer a dificuldades de tesouraria, até ao 
montante de € 300.000,00 - proposta 

Aprovada 

16 03.05 

Minuta do contrato de empréstimo de curto prazo, em regime de conta-corrente, até ao montante de € 
300.000,00, a celebrar com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro, CRL 

Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

Concurso público para aquisição de energia elétrica para as instalações dos municípios da CIMDouro e afins- 
Adjudicação e aprovação da minuta do contrato  

Aprovada 

Associação Intergeracional ELAS – Pedido de apoio para a realização do 2º Miss Tarouca 2018 Aprovada 

17 17.05 
1ª alteração ao Regulamento dos Serviços Municipais – proposta Aprovada 

Expropriação de uma parcela de terreno destinada à construção da área de acolhimento empresarial e logística 
de Tarouca – Depósito à Ordem do Tribunal do montante arbitrado - proposta 

Aprovada 
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Determinação do valor de I (Investimento Municipal pela realização das infraestruturas gerais na área urbana do 
Município) prevista na fórmula de cálculo da TRIU, para vigorar em 2018 – proposta  

Aprovada 

Ginásio Clube de Tarouca – pedido de apoio para o Passeio de Cicloturismo de médio percurso “Até às margens 
do Vouga” – pedido de apoio 

Aprovada 

Sofia de Almeida, residente em Vila Chã do Monte – pedido de confirmação do reconhecimento formal do 
direito ao processo de regularização constante da Lei nº 112/2017, de 29.12 – apreciação da resposta 
apresentada em sede de audiência prévia e decisão final  

Aprovada 

 Isenção de pagamento de diversas licenças Aprovada 

Alienação de máquinas e de veículos inoperacionais e abate de outro equipamento – proposta Aprovada 

Processo nº 98/2017 em nome de Aníbal Pedro Pinto de Oliveira – aldeamento turístico – despacho Aprovada 

Processo nº 77/2018 em nome Valdemar de Carvalho Pereira - operação de loteamento – Despacho Aprovada 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município – INFORMAÇÃO  

Tomado 
conhecimento 

 Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias - INFORMAÇÃO 

Tomado 
conhecimento 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

Associação Desportiva e Recreativa Tarouquense – pedido de atribuição de subsídio no valor de € 4.000,00 Aprovada 

18 01.06 
Serviços de Abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos – 
tarifário para 2018 - proposta 

Aprovada 
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Proposta de alteração ao Regulamento do ateliê de atividades ocupacionais e orientação escolar “Crescer a 
Sorrir” 

Aprovada 

Compra de 5 prédios rústicos destinados à construção do Parque Ribeirinho – proposta Aprovada 

Clube Motorizado de Tarouca – pedido de apoio para a realização da prova de motocross que terá lugar na Serra 
de Santa Helena, em 3 de junho 

Aprovada 

Associação Desportiva e Recreativa Tarouquense – Aquisição das faixas de campeão no valor total de € 281,90 Aprovada 

Isenção de pagamento de licenças Aprovada 

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem co 
mo às freguesias - informação 

Tomado 
conhecimento 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

Ratificação do pagamento no valor de €400,00 à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tarouca, respeitante 
ao subsídio destinado à comparticipação do alojamento dos catequisados do 6º ano no dia 9 de junho, em 
Fátima 

Aprovada 

19 14/06 

Ginásio Clube de Tarouca – pedido de apoio para suportar as despesas com a participação na fase final do 
campeonato nacional de infantis, nos dias 21 a 24 de junho, na cidade da Batalha 

Aprovada 

Ginásio Clube de Tarouca – pedido de apoio para suportar as despesas com o I Torneio Internacional de Andebol 
– Cidade de Pareces – Paredes Handball Cup, a realizar de 27 de junho a 1 de julho 

Aprovada 

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca – pedido de patrocínio para a 12ª Edição do Boletim Voz Solidária Aprovada 

Preços de utilização das Piscinas Municipais Descobertas/ Época Balnear de 2018 - Proposta Aprovada 
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Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – informação 
referente ao período de 17.04.2018 a 12.06.2018 

Aprovada 

Proposta de nomeação do Conselho Municipal de Educação – mandato autárquico de 2017-2021 Aprovada 

Concurso público para adjudicação da empreitada de “Construção do Parque Ribeirinho de Tarouca e 
Regeneração da Zona Ribeirinha de Ucanha, no âmbito dos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU)” – 
ratificação do despacho  
 

Aprovada 

Isenção de pagamento de licenças 
 

Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

Processo nº 102/97 – em nome de António Dias, no lugar de Fonte da Cana, em S. João de Tarouca – 
Averbamento de nome 
 

Aprovada 

Operação de loteamento com obras de urbanização de iniciativa municipal – Área de Acolhimento Empresarial e 
Logística de Tarouca – proposta 
 

Aprovada 

20 28.06 

Aquisição de seis prédios rústicos destinados à construção do Parque Ribeirinho de Tarouca – proposta Aprovada 

Contrato de empréstimo a longo prazo, por 20 anos, para financiamento complementar de vários 
investimentos municipais comparticipados pelo Programa Operacional Regional do Norte – Portugal 2020 – 
aditamento – despacho do Senhor Presidente da Câmara - ratificação 

Aprovada 
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Auto de receção provisório das obras de urbanização licenciadas com o alvará de construção nº 17/2013 – 
Requerente: Eduardo Martinho Vingada e Outro – lugar da obra – Candaínho – Tarouca 

Aprovada 

Averbamentos de licenças de táxi  Aprovada 

2ª alteração ao Regulamento de Controlo Interno - proposta Aprovada 

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias – Informação do Senhor Presidente da Câmara 

Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município – Informação do Senhor Presidente da Câmara 

Tomado 
conhecimento 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

Ginásio Clube de Tarouca – época desportiva 201772018 – pedido de adenda ao subsídio Aprovada 

Concurso público para adjudicação da empreitada de “Construção do Parque Ribeirinho de Tarouca e 
Regeneração da Zona Ribeirinha de Ucanha, no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU)” – Lote 
2 - Regeneração da Zona Ribeirinha de Ucanha – Relatório Preliminar – Despacho  

Aprovada 

Associação Recreativa e Cultural de Ucanha e Associação de Juventude da Freguesia de Gouviães – pedido de 
apoio para a realização do concurso de pesca  

Aprovada 

21 12.07 Concurso público para adjudicação da empreitada de “Construção do Parque Ribeirinho de Tarouca e 
Regeneração da Zona Ribeirinha de Ucanha, no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU)” 
Relatório Final – Despacho   

Aprovada 

Alienação de duas viaturas inoperacionais - informação Aprovada 
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Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias – Informação do Senhor Presidente da Câmara 

Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município – Informação do Senhor Presidente da Câmara 

Tomado 
conhecimento 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

22 26.07 

Aditamento às condições gerais de alienação do edifício composto por 2 blocos (12 fogos), sito no lugar do Souto 
do Mercado, na Cidade de Tarouca - proposta 

Aprovada 

Encerramento de uma conta à ordem no Novo Banco, SA – Agência de Lamego – proposta Aprovada 

Encerramento de três contas à ordem no Banco Comercial Português – Agência de Lamego - proposta Aprovada 

Constituição de um fundo de maneio destinado a suportar despesas ocasionais e de pequeno montante 
resultantes da ação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tarouca - proposta 

Aprovada 

Rafael Monteiro Coelho em representação dos finalistas do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de 
Vasconcelos – isenção de taxas – Isenção de taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído 

Aprovada 

Associação Inter Tarouca – Pedido de apoio para aquisição de equipamentos desportivos para o início da época 
desportiva 

Aprovada 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesses para o Município no período de 11.07.2018 a 20.07.2018 –Informação  

Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bom como às freguesias no período de 11.07.2018 a 20.07.2018 - Informação 

Tomado 
conhecimento 
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Maria Judite do Carmo Nascimento, residente em ucanha– pedido de emissão de declaração de não exercício do 
direito de preferência pelo Município na venda de um prédio rústico 

Aprovada 

Abate de bens móveis, por motivo de inoperacionalidade dos bens – equipamento de informática - Informação Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

Projeto “Reabilitação e remodelação da Escola Primária nº 1 de Tarouca para instalação do Julgado de Paz de 
Tarouca” – aprovação do projeto e da respetiva candidatura ao Programa BEM – Beneficiação de Equipamentos 
Municipais 

Tomado 
conhecimento 

24 14.08 

2º Relatório semestral sobre a execução do Plano de Saneamento ajustado - empréstimo destinado a 
saneamento financeiro no montante de € 5.136.622,73, contratado em 24.04.2017 

Aprovada 

Apoio ao desenvolvimento das modalidades desportivas promovidas pela Associação Desportiva e Recreativa 
Tarouquense para a época de 2018/2019 - Proposta 

Aprovada 

Apoio ao desenvolvimento das modalidades desportivas, do Ginásio Clube de Tarouca para a época de 
2018/2019 – Proposta  

Aprovada 

Apoio ao desenvolvimento das modalidades desportivas promovidas pela Associação Inter Tarouca para a época 
de 2018/2019 – Proposta  

Aprovada 

Apoio ao desenvolvimento das modalidades desportivas promovidas pela Associação “SCT – Sport Clube de 
Tarouca” para a época de 2018/2019 - Proposta 

Aprovada 

Isenção de pagamento de taxas pela emissão de licenças Aprovada 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesses para o Município no período de 21.07.2018 a 06.08.2018 –Informação  

Tomado 
conhecimento 
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Fatura de consumo de água em nome de Arminda de Jesus Almeida, residente em Vila Chã do Monte – emissão 
de nota de crédito – ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente 

Aprovada 

Aquisição de 3 prédios rústicos destinados à construção da Zona Ribeirinha de Tarouca (parcelas nºs 7, 6 e 6-A e 
31) – Proposta 

Aprovada 

Contrato para a emissão de garantia bancária a celebrar com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro, CRL 
– ratificação do despacho 

Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

Processo de obras nº 26/2018, em nome de Dionísio Fernando Jesus Libânio, para alteração/ampliação de um 
edifício de habitação, no lugar de Eira Queimada – Gouviães 

Aprovada 

Contrato promessa de regularização de dívidas entre o Município e a sociedade “Águas do Norte, SA” Aprovada 

25 23.08 

Operação de loteamento com obras de urbanização de iniciativa municipal – Área de Acolhimento Empresarial e 
Logística de Tarouca – apreciação dos resultados do período de discussão pública e deliberação final  

Aprovada 

Fixação das condições gerais para alienação dos lotes de terreno da Área de Acolhimento Empresarial Local de 
Tarouca e abertura de período de candidaturas para venda do lote nº10 - proposta 

Aprovada 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesses para o Município no período de 07.08.2018 a 21.08.2018–Informação  

Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias no período de 07.08.2018 a 21.08.2018 - Informação 

Tomado 
conhecimento 

Processo Nº 77/18 - Operação de Loteamento - Local: Quinta da Boavista, Dalvares, UF de Tarouca e Dalvares - 
Titular: Valdemar De Carvalho Pereira 

Aprovada 
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Processo nº 155/16 – Pedido de Alteração à Operação de Loteamento Urbano - Local: Lugar da Naba, UF de 
Tarouca e Dalvares - Titular: José Bernardino Maurício Oliveira 

Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

26 17.09 

Relatório de Auditoria referente às demonstrações financeiras intercalares em 30.06.2018, apresentado 
pela Sociedade “BDO & Associados, SROC, Lda.”, acompanhado do Balanço e da DemonstraAção de 
Resultados na mesma data 

Aprovada 

Fixação da participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Município de Tarouca, 
a arrecadar em 2020, referente aos rendimentos de 2019 

Aprovada 

FC Lusitanos de Samedam – Festa anual do Clube – subsídio no valor de € 1.000,00 – ratificação do 
pagamento 

Aprovada 

Ação Social Escolar – Refeições e material escolar – proposta Aprovada 

Ação social escolar – Despacho do Senhor Presidente da Câmara de isenção do pagamento do passe 
escolar – ratificação 

Aprovada 

Academia de Música da Câmara Municipal de Tarouca – Ano letivo 2018/2019 – Atualização dos preços 
das atividades – proposta 

Aprovada 

Autorizações prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – 
informação referente ao período de 12.06.2018 a 12.09.2018 

Aprovada 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 
de interesses para o Município no período de 22.08.2018 a 10.09.2018 – Informação  

Tomado 
conhecimento 



 
 

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  

ANO DE 2018 

ATA 
 

DATA DA 
REUNIÃO 

 
ORDEM DO DIA 
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Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e 
eventos de interesse para o município, bem como às freguesias no período de 22.08.2018 a 10.09.2018 – 
Informação 

Tomado 
conhecimento 

Jogos Florais Vale do Varosa 2018  Aprovada 

Grupo de cidadãos apresenta abaixo assinado sobre o encerramento do edifício do Jardim de Infância do 
Castanheiro do Ouro 

Aprovada 

Processo Nº 53/18 - Operação de Loteamento - Local: Lugar da Naba, UF de Tarouca e Dálvares - Titular: 
Aquigarante, Lda. 

Aprovada 

Processo nº 155/16 – Pedido de Alteração à Operação de Loteamento Urbano - Local: Lugar da Naba, UF 
de Tarouca e Dálvares - Titular: José Bernardino Maurício Oliveira 

Aprovada 

Isenção de pagamento de licenças Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

Delegação na CIM Douro das competências de Autoridade Municipal de Transportes – pedido de 
autorização à Assembleia Municipal e minuta do contrato interadministrativo 

Aprovada 
 

27 20.09 Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

28 04.10 
Associação Recreativa e Cultural de Dálvares - Apoio ao desenvolvimento das atividades a desenvolver no ano 
2018 

Aprovada 
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Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias (alínea o) do nº1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12.09) - Período de 22.08.2018 a 01.10.2018 

Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município (alínea u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12.09) - Período de 
22.08.2018 a 02.10.2018 

Tomado 
conhecimento 

Processo n.º 3/99- Operação de Loteamento com obras de urbanização no Lugar do Mártir de S. Sebastião Aprovada 

Titular: Carlos Lourenço, Filho e Genro, Lda Aprovada 

Obras de Urbanização – Execução dos trabalhos em falta pelo Município - Proposta de Decisão  Aprovada 

Processo n.º 136/18 – Alteração/ampliação de um edifício de habitação sito no Lugar da Costa – Dálvares Titular: 
Dina Maria Carmo Correia Di Luigi - Proposta de aprovação do projeto de arquitetura 

Aprovada 

Processo nº 204/17 – Pedido de alteração da operação de loteamento, sita no lugar de Souto do Mercado, 
Tarouca Requerente:  Eduardo da Conceição Pereira da Silva - Proposta de decisão sobre a alteração do uso dos 
lotes 5 e 6 

Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

29 18.10 

Transferência de verba destinada a material escolar para atividades complementares no âmbito de projetos 
educativos – ano letivo de 2018/2019 - proposta 

Aprovada 

Casa Memória Dr. José Leite De Vasconcelos - Apoio à Freguesia de União de Freguesias de Gouviães e Ucanha - 
proposta 

Aprovada 
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Construção da Capela Mortuária de Vila Chã da Beira - Apoio à Freguesia de União de Freguesias de Granja Nova 
e Vila Chã da Beira – proposta 

Aprovada 

Construção da Capela Mortuária de Valverde - Apoio à Freguesia de União de Freguesias de Tarouca e Dálvares – 
proposta  

Aprovada 

Aquisição de um prédio rústico (parcela nº 29) destinado à construção do Parque Ribeirinho de Tarouca - 
proposta 

Aprovada 

Eficiência energética na iluminação pública no concelho de Tarouca – projeto de execução e orçamento - 
proposta 

Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

30 31.10 Discussão e votação da proposta das Grandes Opções do Plano, do Orçamento Municipal e do mapa de 
pessoal para o ano de 2019 

Aprovada 

Contratação de um empréstimo a curto prazo no período de vigência do orçamento de 2019, em regime de 
conta-corrente, para ocorrer a dificuldades de tesouraria, até ao montante de € 400.000,00 - proposta 

Aprovada 

Fixação do valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis incidente sobre prédios urbanos, respeitante ao 
ano de 2018 a liquidar em 2019, e redução desta taxa nos casos de prédios de sujeitos passivos com 
dependentes a cargo – proposta 

Aprovada 

Projetos dos Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana (PERU’s) da sede do Concelho, de Ucanha e 
Gouviães, de Salzedas, de S. João de Tarouca e do Outeiro – proposta 

Aprovada 

Cessão da exploração do Bar e Restaurante da Piscina Municipal de Tarouca – Abertura de concurso público - 
proposta 

Aprovada 
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Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de 4 postos de trabalho da carreira e 
categoria de Técnico Superior, destinado a candidatos com e sem vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado previamente constituído – proposta 

Aprovada 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tarouca – pedido de renovação de protocolo para o 
ano de 2019 

Aprovada 

Isenção de licenças Aprovada 

Processo de operação de loteamento com obras de urbanização 91/18 – Requerente Luís de Melo Teixeira – 
Lugar – Quinta da Cerca – Pedido: Operação de loteamento com obras de urbanização 

Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e 
eventos de interesse para o município, bem como às freguesias – Informação do Senhor Presidente da 
Câmara 

Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município – Informação do Senhor Presidente da Câmara 

Tomado 
conhecimento 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P - pedido de parecer relativo à escala de turnos das farmácias 
no Município de Tarouca, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 277/2012 de 12 de setembro 

Aprovada 

Venda do lote nº 10 da Área de Acolhimento Empresarial e Logística de Tarouca – Adjudicação - proposta Aprovada 

CLDS – 3ª Geração – relatório 
 

Aprovada 

31 15.11 Paróquia de S. Pedro de Tarouca – pedido de apoio para reparações Aprovada 
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Fábrica da Igreja Paroquial de Mondim da Beira – pedido de apoio para a aquisição de um órgão litúrgico Aprovada 

Abertura de período de candidaturas para venda dos lotes nºs 6, 7, 8 e 9 da AAEL – proposta Aprovada 

Destruição de bens móveis por incapacidade do bem - proposta Aprovada 

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias – Informação do Senhor Presidente da Câmara 

Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município – Informação do Senhor Presidente da Câmara 

Tomado 
conhecimento 

Processo de operação de loteamento com obras de urbanização, no lugar da Naba, em Tarouca - Req. 
Aquigarante Lda - proposta 

Aprovada 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

32 29.11 

Pedido de autorização à Assembleia Municipal para a contratação de um empréstimo a curto prazo, até ao 
montante de € 400.000,00, no período de vigência do orçamento de 2019, em regime de conta-corrente, apenas 
para ocorrer a dificuldades de tesouraria – Proposta 

Aprovada 

Informação no cumprimento da deliberação da Assembleia Municipal de 15.12.2017, sobre os apoios concedidos 
às Freguesias, no quadro de promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações, nos 
termos da alínea j) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro – Período de 
01.01.2018 a 26.11.2018 

Aprovada 

Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – informação 
referente ao período de 13.09.2018 a 27.11.2018 

Aprovada 
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2ª revisão ao orçamento e ao plano de atividades municipais e 1ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos 
para 2018 – Proposta  

Aprovada 

Aquisição de dois prédios rústicos destinados à Zona Ribeirinha de Tarouca (Parcelas nºs 33 e 34) – Despacho do 
Senhor Presidente da Câmara - ratificação  

Aprovada 

Aquisição de cinco prédios rústicos destinados à Zona Ribeirinha de Tarouca (Parcelas nºs 14,16 e 19) –proposta Aprovada 

Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos 
de interesse para o município, bem como às freguesias – Informação do Senhor Presidente da Câmara 

Tomado 
conhecimento 

Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o Município – Informação do Senhor Presidente da Câmara 

Tomado 
conhecimento 

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento 

 

documento em atualização 


