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ORDEM DO DIA 

DELIBERAÇÃO 
 

 

3 23.02 

Apreciação do Relatório Anual de Atividades de 2017 da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tarouca, 
de acordo com a al. h) do nº 2, do art. 18º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei nº 147/99, de 
1/09, alterada pela Lei nº 142/2015, de 08.09) 

Aprovada 

Discussão e votação do pedido de autorização para contratação de um empréstimo a longo prazo (20 anos), até 
ao montante de € 248.406,00, para financiamento complementar de vários investimentos municipais 
comparticipados pelo Programa Operacional Regional do Norte- Portugal 2020 

Aprovada 

Apreciação e votação da proposta de 1ª Revisão ao Orçamento e ao Plano de Atividades Municipais para 2018 Aprovada 

Apreciação e votação da proposta de alteração do número máximo total de subunidades orgânicas dos serviços 
municipais 

Aprovada 

Apreciação e votação da proposta de 1ª alteração ao Mapa de Pessoal para 2018 Aprovada 

Apreciação e votação do pedido de autorização da alienação do edifício composto por 2 blocos (12 fogos), sito no 
lugar do Souto Mercado, na cidade de Tarouca e fixação das respetivas condições gerais 
 

Aprovada 

Apreciação da informação respeitante à autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais 
ou a sua reprogramação – Informação referente ao período de 05.12.2017 a 09.02.2018 
 

Tomado 
conhecimento 

Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade do Município, da respetiva 
situação financeira e dos resultados da participação do Município nas empresas locais e em quaisquer outras 
entidades (alíneas b) e c) do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09). 
 

Tomado 
conhecimento 
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4 27.04 

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

Aprovada 

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 

Apreciação e votação do 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 

Discussão e votação do pedido de autorização para contratação de um empréstimo a curto prazo até ao montante 
de € 300.000,00, no período de vigência do orçamento para 2018 

Aprovada 

Discussão e votação da proposta de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais inerentes ao 
fornecimento de energia elétrica em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa Tensão Normal (BTN) 
para as diversas instalações do Município, no valor anual de 498.446,37 € 

Aprovada 

Apreciação e votação da proposta de nomeação da sociedade de revisores oficiais de contas, “BDO & Associados, 
Sociedade de Revisores de Contas, Lda.”, como auditora externa responsável pela certificação legal de contas, nos 
termos dos artigos 76º e 77º da lei nº 73/2013, de 03.09, para os anos de 2018 e 2019; 

Aprovada 

Apreciação das declarações emitidas ao abrigo do nº 1 do art. 15º da Lei nº 8/2012, de 21.02 Aprovada 

Apreciação da informação respeitante à autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais 
ou a sua reprogramação – Informação referente ao período de 10.02.2018 a 16.04.2018  

Tomado 
conhecimento 

Apreciação do 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 
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Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade do Município, da respetiva 
situação financeira e dos resultados da participação do Município nas empresas locais e em quaisquer outras 
entidades (alíneas b) e c) do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09). 

Tomado 
conhecimento 

5 25.06 

Tema especial para debate: Proteção Civil: Riscos Presentes – Oportunidades no Futuro; Tomado 
conhecimento 

Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Educação, em 
representação das freguesias do Concelho; 

Aprovada 

Apreciação e votação da proposta de criação do Conselho Municipal de Educação, nos termos do art. 6º do Dec. 
Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, para o mandato autárquico de 2017-2021; 

Aprovada 

Apreciação da informação respeitante à autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais 
ou a sua reprogramação – Informação referente ao período de 17.04.2018 a 12.06.2018;  

Tomado 
conhecimento 

Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade do Município, da respetiva 
situação financeira e dos resultados da participação do Município nas empresas locais e em quaisquer outras 
entidades (alíneas b) e c) do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09). 

Tomado 
conhecimento 

6 24.09 

Tema especial para debate: Agricultura e Desenvolvimento Rural Tomado 
conhecimento 

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

Aprovada 

Apreciação e votação do 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 
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Discussão e votação da proposta de 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 

Aprovada 

Discussão e votação da proposta de 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 

Apreciação da informação respeitante à autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais 
ou a sua reprogramação – referente ao período de 12.06.2018 a 12.09.2018 

Tomado 
conhecimento 

Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade do Município, da respetiva 
situação financeira e dos resultados da participação do Município nas empresas locais e em quaisquer outras 
entidades (alíneas b) e c) do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09) 

Tomado 
conhecimento 

7  10.12 

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

Aprovada 

Discussão e votação do pedido de autorização para contratação de um empréstimo a curto prazo até ao montante 
de € 400.000,00, no período de vigência do orçamento para 2019 

Aprovada 

Apreciação e votação da proposta de 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 

Aprovada 

Apreciação e votação da proposta de 2ª revisão ao orçamento e ao plano de atividades municipais e 1ª revisão ao 
Plano Plurianual de Investimentos para 2018 

Aprovada 

Apreciação e votação da proposta de delegação na Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO) das 
competências deste Município de autoridade municipal de transportes e da minuta do contrato 
interadministrativo de delegação de competências a celebrar 

Aprovada 
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Apreciação da informação respeitante ao 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 – período 1/01/2018 a 26/11/2018 

Tomado 
conhecimento 

Apreciação da informação respeitante aos compromissos com encargos plurianuais assumidos no período de 
13/09/2018 a 27/11/2018 

Tomado 
conhecimento 

Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade do Município, da respetiva 
situação financeira e dos resultados da participação do Município nas empresas locais e em quaisquer outras 
entidades (alíneas b) e c) do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09). 

Tomado 
conhecimento 

documento em atualização 


