
1VIVER TAROUCA

Viver Tarouca
BOLETIM INFORMATIVO



2 VIVER TAROUCA

Município de Tarouca | janeiro-março 2021 Município de Tarouca | janeiro-março 2021

VIVER TAROUCA

Boletim Informativo da Câmara
Municipal de Tarouca
N.º 6 - janeiro - março 2021

DIRETOR

José Damião Melo
Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Tarouca

PROPRIEDADE

Município de Tarouca
Av. Dr. Alexandre Taveira Cardoso
3610-128 Tarouca

COORDENAÇÃO, EDIÇÃO, TEXTOS

E FOTOGRAFIA

Gabinete da Cultura, Turismo
e Comunicação, CMT
Fotografia da capa: Pavão do Morro de Alcácima

IMPRESSÃO E ACABAMENTO

Tipografia Exemplo,
Artes Gráficas, Lda.

CONTACTOS

Av. Dr. Alexandre Taveira Cardoso
3610-128 Tarouca
T (351) 254 677 420
comunicacao@cm-tarouca.pt

Depósito Legal 67122/93
ISSN 0871-9403
Tiragem: 600 exemplares
Publicação Trimestral
A presente edição respeita as regras
do Novo Acordo Ortográfico

Distribuição gratuita



3VIVER TAROUCA

Município de Tarouca | janeiro-março 2021

Valdemar de Carvalho Pereira
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Editorial

Caros tarouquenses

 Enquanto aos poucos procuramos retomar a relativa normalidade nas nossas vidas, depois 
de um ano em que fomos permanentemente privados da nossa liberdade e do contacto com 
aqueles que nos são queridos, hoje quero transmitir-vos uma mensagem de esperança. Acredito 
que em breve poderemos voltar a viver em toda a sua plenitude e usufruir de momentos 
prazerosos de liberdade. Tarouca está a preparar-se para o acolher com um conjunto de 
intervenções que procuram potenciar ainda mais a atratividade do território e proporcionar 
melhores condições de vida aos que aqui habitam. 

Em Ucanha arrancou já a segunda fase da Regeneração da Zona Ribeirinha, em Alcácima, a 
par da Igreja de S.Pedro, também se ultimam os trabalhos de requalificação, e em Santa Helena 
estão já a nascer unidades de alojamento e bungalows que vão tornar aquele espaço ainda mais 
atrativo. O projeto de melhoria da Mobilidade Suave entre o Castanheiro do Ouro e o Centro 
da Cidade de Tarouca e Interface de Táxis, a colocação de novos abrigos de passageiros e o 
alcatroamento de vários caminhos por todo o concelho, irão certamente proporcionar maior 
conforto aos cidadãos e visitantes, bem como uma maior qualidade ao espaço público. 

Continuamos a trabalhar afincadamente por si, e por isso diariamente várias equipas prestam 
igualmente apoio ao nível social, procurando mitigar as consequências nefastas causadas 
pela crise pandémica que assolou o mundo. Ao nível económico foram igualmente criados 
um conjunto de incentivos que permitam auxiliar os nossos empresários e empreendedores, 
fortemente fustigados pelas medidas restritivas impostas pelo combate à COVID-19. 

Juntos iremos reerguer-nos! 
Um abraço amigo. 
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A Primavera no Vale Varosa



5VIVER TAROUCA

Município de Tarouca | janeiro-março 2021Município de Tarouca | janeiro-março 2021

A Primavera no Vale Varosa

5VIVER TAROUCA



6 VIVER TAROUCA

Município de Tarouca | janeiro-março 2021

ACONTECEU

www.cm-tarouca.pt

janeiro - março 2021



7VIVER TAROUCA

Município de Tarouca | janeiro-março 2021

A pandemia COVID-19 tem vindo a afetar transversalmente ao longo 
do último ano de forma austera os empresários e empreendedores do 
Concelho de Tarouca, e por isso, a autarquia tem procurado desenvolver 
medidas e apoios que atenuem os prejuízos sofridos. 

Ciente de que o setor da restauração foi fortemente fustigado pelas 
medidas restritivas impostas ao seu funcionamento, o que diminuiu a sua 
clientela e capacidade de resposta, o executivo municipal criou a iniciativa 
Tarouca é Natal com o Comércio Tradicional. 

Esta iniciativa funcionou também como um estímulo à preferência pelo 
comércio tradicional, tendo o executivo municipal premiado aqueles que 
optaram por fazer as suas compras localmente, atribuindo um voucher 
de 25€ por cada 100€ em compras realizadas durante a quadra natalícia. 

A medida representou um apoio bastante expressivo por parte da 
autarquia, que distribuiu já cerca de 35 mil euros pelos restaurantes do 
Concelho de Tarouca. 

Medidas de apoio económico no âmbito do combate à pandemia da COVID-19

Apoio aos restaurantes

Isenção de taxas e licenças para 
esplanadas e publicidade 

Como medida de apoio no combate aos efeitos da pandemia COVID-19 
e de promoção do desenvolvimento local, o executivo municipal decidiu, 
em linha com o anoanterior, isentar do pagamento das taxas previstas 
pela ocupação do espaço público com esplanadas às pessoas singulares 
e coletivas titulares de estabelecimentos de restauração e bebidas ou 
similares sitos no Concelho de Tarouca, no período de 01.01.2121 a 
31.12.2021. 

A medida abrange igualmente isenção das taxas ou licenças para todas 
as empresas do município no que diz respeito pedidos de licenciamento 
de publicidade (com e sem ocupação do espaço público) e de ocupação do 
domínio municipal, ou de renovação dos mesmos. 
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O Município de Tarouca disponibilizou apoio técnico 
para o call center do Agrupamento de Centros de Saúde 
(AceS) do Douro Sul, destinado a auxiliar a atividade da 
saúde no âmbito da resposta à pandemia COVID-19.

Diariamente, técnicos da autarquia colaboram com a 
Unidade de Saúde Pública do ACeS Douro Sul, ao realizar 
contactos telefónicos às pessoas que tiveram contactos 
de alto risco com doentes COVID-19, nos quais são dadas 
todas as informações necessárias ao cumprimento do 
isolamento profilático decretado pela Autoridade de Saúde.

Os cidadãos são acompanhados por estes profissionais 
na monitorização do aparecimento de sintomas, na 
realização de testes, na capacitação para a definição de 
circuitos diferenciados entre os diversos elementos da 
família que coabitam. É igualmente verificada a necessidade 
de auxílio para entrega de compras e medicamentos, bem 
como esclarecidas todas as dúvidas que vão surgindo.  Em 
caso de confirmação de contágio os utentes passam a ser 
acompanhados pelo médico de família.

No passado dia 31 de março foi assinado o protocolo 
SANGUE NOVO EM VEIAS ANTIGAS, entre a DRCN - 
Direção Regional de Cultura do Norte, o Município 
de Lamego, o Município de Tarouca e o Teatro Solo, 
que visa promover a criação artística e dar visibilidade 
a projetos emergentes ligados à dança, música e 
artes performativas, que se realizarão no património 
edificado que integra a rede de monumentos Vale 
do Varosa.

Covid-19 - Call center para vigilância 
ativa conta com apoio 
da Câmara Municipal de Tarouca

Sangue novo em veias antigas
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Foi assinado no dia 31 de março o protocolo para 
a intervenção de Conservação e Restauro do Órgão 
de Tubos do Mosteiro de São João de Tarouca entre a 
Paróquia de São João de Tarouca, representada pelo Sr. 
Pe. José Manuel Ramos, Direção Regional da Cultura do 
Norte, representada pelo Dr. António Ponte e Câmara 
Municipal de Tarouca, representada pelo Sr. Presidente 
Valdemar Pereira. 

O órgão de tubos ibérico é um elemento único, que 
depois de se encontrar completamente recuperado 

Conservação e Restauro do Órgão de  
Tubos do Mosteiro de São João de Tarouca

permitirá realizar concertos completamente diferenciadores, 
garantindo assim uma maior atratividade. 

“Há pelo menos 5 anos que tudo temos feito para 
conseguir realizar este investimento e a assinatura deste 
protocolo é o culminar de um caminho difícil que todos 
decidimos percorrer ao longo dos últimos anos, não 
podendo deixar de valorizar os mecenas privados que 
em muito contribuíram para que hoje fosse possível 
iniciar um sonho de todos nós”, afirmou Valdemar Pereira 
após a assinatura do protocolo”.
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Para assegurar uma resposta 
aos filhos e dependentes daqueles 
que trabalham na linha da frente 
em tempos de pandemia, a 
Câmara Municipal de Tarouca e 
Agrupamento de Escolas garantiram 
o funcionamento da escola de 
acolhimento.

Durante este período os 
técnicos da autarquia afetos às 
Atividades Extra Curriculares, 
projeto Ensina +, Desporto 
Municipal e ensino de Música, bem 
como os funcionários e professores 
que exercem as suas funções no 
Agrupamento de Escolas prestaram 
todo apoio e acompanhamento 
necessário no processo de ensino 
à distância. 

Também as crianças com 
necessidades educativas e aquelas 
cujas famílias reconheceram 
não ter capacidade para dar o 
apoio aos alunos continuaram a 
frequentar a escola, que continuou 
assim a cumprir a sua função 
imprescindível de ensino e também 
social, garantindo diariamente às 
crianças e jovens que necessitaram 
acompanhamento no estudo e uma 
resposta alimentar adequada. 

Escola de Acolhimento
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A Câmara Municipal de Tarouca vai dar continuidade 
no ano 2021 à realização de esterilização de animais 
de companhia, canídeos e felídeos, dos munícipes 
que demonstrem não possuir meios para custear a 
respetiva cirurgia, a fim de assegurar a diminuição da 
sobrepopulação dos mesmos, salvaguardando desta 
forma, o constante abandono de ninhadas na via pública 
e também o equilíbrio da saúde pública no concelho. 

Nos dias de hoje é essencial o incentivo à esterilização 
de cães e gatos, até pelo crescente número de abandonos 
existentes em Tarouca tendo em conta, por um lado, 
o facto da autarquia ter competências inequívocas 

Esterilização de cães e gatos gratuita 
para munícipes carenciados

na defesa e proteção da saúde pública e, por outro, o 
conhecimento de que muitas famílias de fracos recursos 
económicos terem na sua posse animais de companhia, 
sendo que em muitos casos, nomeadamente no que 
se refere a pessoas de idade, estes serem a sua única 
companhia, assegurando também assim a promoção 
de uma atitude responsável a nível de proteção animal.

Os munícipes interessados deverão fazer prova em 
como os animais lhe pertencem, bem como facultar 
todos os documentos solicitados aos serviços para que 
desta forma se possa realizar a avaliação e decisão da 
sua pretensão.

Canil Municipal de 
Tarouca tem uma nova 
imagem

No seguimento da atualização da identidade visual do canil 
municipal, iniciou-se o ano 2021 com uma nova cara. A renovação 
do logótipo vem reforçar e evidenciar os valores e o trabalho 
desenvolvido nas suas instalações, onde o amor em cuidar dos patudos 
e a sensibilização para o respeito pela vida, saúde e bem-estar animal 
são prioridade. A escolha da cor também não foi feita por acaso, o amarelo 
encontra-se associado a sentimentos como a alegria e a felicidade, no fundo o que 
desejamos que os nossos patudos possam encontrar!

Neste momento, existem 56 patudos que se encontram à nossa responsabilidade, 
vidas a quem já foi roubado quase tudo até ali chegarem. Este ano continuarão a chegar novos animais, e o canil 
continuará a acolhê-los e a tratá-los. Dar-lhes uma oportunidade, só depende de si!
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Os proprietários de terrenos florestais têm 
até 15 de maio para cumprir a obrigatoriedade 
de limpeza, prevista no artigo 35, do Decreto-Lei 
n.º 22-A/2021 de 17 de março.

A lei obriga a implementação de faixas de 
gestão de combustível contra incêndios, numa 
faixa de 50 metros à volta de habitações e outras 
edificações e numa faixa de 100 metros à volta dos 
aglomerados populacionais, parques de campismo 
e zonas industriais.

Em caso de incumprimento, o proprietário 
dos terrenos pode estar sujeito a coimas que 
variam entre os 280€ a 10.000€, no caso de 
pessoa singular e de 3.000€ a 120.000€, no caso 
de pessoas coletivas.

Caso pretenda efetuar uma queima de 
amontoados deverá preencher o formulário 
disponível em https://fogos.icnf.pt:8443/
queimasqueimadas/QueimaSeguraRapidaadd.
asp?, ou comunicar à autarquia através do telefone 
254 677 420. Para informações ou esclarecimentos 
adicionais poderá contactar o Gabinete Técnico 
Florestal do Município de Tarouca. 

Proteja a sua habitação dos fogos florestais.
Mais informações em https://www.cm-tarouca.

pt/p/fgc_avisos_e_mapas . 

Prorrogação do prazo para a limpeza 
e manutenção de faixas de gestão de 
combustível

Limpeza dos 
terrenos 
obrigatória até 15 
de maio de 2021



16 VIVER TAROUCA

Município de Tarouca | janeiro-março 2021 Município de Tarouca | janeiro-março 2021



17VIVER TAROUCA

Município de Tarouca | janeiro-março 2021



18 VIVER TAROUCA

Município de Tarouca | janeiro-março 2021 Município de Tarouca | janeiro-março 2021

AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL

www.cm-tarouca.pt



19VIVER TAROUCA

Município de Tarouca | janeiro-março 2021

AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL    AÇÃO SOCIAL

Durante o per íodo 
de encerramento dos 
estabelecimentos de ensino, 
resultante da adoção de 
medidas de contenção da 
propagação da pandemia 
COVID-19, mais de uma 
centena de refeições são 
diariamente distribuídas 
aos alunos de famílias que 
beneficiam de Ação Social 
Escolar (Escalão A e B). Desde 
o dia 25 de janeiro foram já 
distribuídas aproximadamente 
cinco mil refeições.  

As refeições, confecionadas 
no Agrupamento de Escolas 
Dr. José leite de Vasconcelos, 
são depois distribuídas por 
três equipas que diariamente 
percorrem todo o Concelho 
de Tarouca para garantir a 
entrega das refeições aos 
alunos. 

A dietista, funcionária da 
autarquia, responsável pelas 
ementas, procura que seja 
assegurada uma alimentação 
saudável  e repleta de 
nutrientes fundamentais 
para um bom rendimento 
escolar. 

Câmara Municipal de Tarouca assegura  
fornecimento de refeições aos alunos

Durante período de encerramento das escolas
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D i a r i a m e n t e ,  a  e q u i p a 
multidisciplinar constituída por 
funcionários da Câmara Municipal 
e formada no início deste ano de 
2021, percorre todo o Concelho de 
Tarouca para abordar os cidadãos 
que testaram positivo à COVID-19, 
oferecendo ajuda, apoio e cuidados 
a todos os que se encontram em 
situação de isolamento por doença, 
impedidos de sair para o exterior.

Até ao momento já foram 
realizadas cerca de 600 visitas a 
agregados familiares, mais de um 

Equipa Multidisciplinar
- Apoio COVID-19

milhar de pessoas, aferindo assim das 
suas necessidades, que vão desde a 
compra de medicamentos ou bens 
alimentares, à monitorização do 
estado de saúde destes cidadãos, 
bem como ao apoio psicológico e 
assistência social, sempre em parceria 
com a GNR e autoridade de saúde. 

Esta equipa é composta por 
quatro elementos que se deslocam 
diariamente na Unidade Móvel de 
Saúde, apoiada pelos funcionários do 
Gabinete de Ação Social do Município 
que recebe, avalia e encaminha, 

diariamente, os pedidos de apoio 
para intervenção imediata.

Para o Presidente da Câmara 
Municipal de Tarouca, Valdemar 
Pereira, “é fundamental que sejamos 
capazes de prestar todo o apoio 
necessário nesta fase, onde as 
pessoas se encontram mais frágeis, 
com medo de toda esta pandemia 
e numa situação de isolamento. É 
um momento muito difícil para toda 
a gente, mas tudo faremos para 
minimizar estes momentos de solidão 
e afastamento”.
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A pandemia da COVID-19 acentuou 
um conjunto de necessidades ao 
nível económico, social e de saúde, 
tornando urgente a criação de 
respostas que permitam colmatar 
as carências nesta matéria. Assim, 
procurando apoiar a população 
concelhia, a Câmara Municipal 
de Tarouca criou uma equipa que 
percorre diariamente o Concelho 
na Unidade Móvel de Saúde, com o 
intuito de acompanhar os cidadãos  e 
procurar contribuir para a melhoria 
da sua saúde e qualidade de vida. 

Unidade Móvel de Saúde 
com nova dinâmica

De modo a minimizar ao máximo 
a probabilidade de contágio pelo 
vírus covid- 19, e procurando 
salvaguardar a saúde de todos os 
tarouquenses, atualmente a Unidade 
Móvel de Saúde efetua um serviço 
de proximidade junto dos cidadãos 
que já tomaram as duas doses da 
vacina COVID-19. 

Os serv iços  prestados , 
assegurados por uma enfermeira 
e uma socióloga, passam pelos 
rastreios de colesterol, diabetes, 
tensão arterial, pequenos curativos, 

controlo de peso e índices de 
massa corporal, e procuram uma 
atuação pró-ativa na prevenção de 
determinadas doenças, propensas à 
idade, de forma a garantir uma vida 
mais segura e facilitada aos idosos, 
pessoas com mobilidade reduzida 
e com parcos recursos financeiros, 
através da prestação gratuita de 
cuidados primários de saúde.

Ao nível social é feito o 
diagnóstico dos idosos, pessoas 
isoladas e carenciadas, visitas 
domic i l iár ias  a  muníc ipes 
referenciados como isolados 
e/ou carenciados, atualização 
do diagnóstico dos cuidadores 
informais, atendimento público 
para resolução de diversas situações 
apresentadas pelos munícipes, 
bem como encaminhamento das 
diferentes situações aos diversos 
serviços do concelho, como ação 
social da Câmara Municipal de 
Tarouca, equipa de RSI e cantina 
social da SCMT, juntas de freguesias 
e outros.

Este serviço de apoio social 
garante assim um serviço de 
proximidade em benefício da 
população do concelho e da sua 
qualidade de vida.
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Obras municipais

O Município de Tarouca colocou 25 novos abrigos de 
passageiros no Concelho e iniciou a substituição dos mais 
degradados, procurando assim melhorar as condições 
de comodidade e acessibilidade aos utilizadores do 
serviço de transporte público.

A operação possui uma abrangência territorial de 
âmbito municipal, promovendo a intermodalidade 
e o uso de transporte coletivo, conferindo-lhe maior 
visibilidade e vantagem. Não obstante, esta também 
poderá ser considerada como uma operação que possui 
um caráter intermunicipal, na medida em que permitirá 
conectar o concelho de Tarouca, possibilitando que 
a população residente fora do concelho também se 
desloque, utilizando o transporte coletivo de passageiros. 
Estrategicamente os novos abrigos foram colocados no 
centro da cidade, na EN226 e nas Estradas Municipais 
de acesso aos pontos de interesse turístico.

Espera-se formalizar em breve uma nova candidatura 
que contemple a substituição dos restantes abrigos de 
passageiros.

O investimento, previsto no quadro de compromissos 
do PAMUS do Douro, ascende a 89.790,00€, 
comparticipados em 85% pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional – FEDER.

Remodelação dos abrigos 
de passageiros de transportes 
coletivos rodoviários 
municipais
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Estão já a ser ultimados os trabalhos da segunda fase 
de requalificação do Morro de Alcácima, uma intervenção 
que garantirá uma maior atratividade ao Centro Histórico 
da Cidade de Tarouca, melhorará a acessibilidade e o 
embelezamento paisagístico de um local de grande 
simbolismo e de cariz emblemático para os tarouquenses. 

A requalificação agora levada a cabo, que vem 
completar a primeira fase, feita em 2020, representa 
um investimento de 229 885, 96€, financiado a 85% pelo 
FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

Alcácima com nova vida
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Procurando promover uma mobilidade urbana 
ambiental e energeticamente mais sustentável, o 
Município de Tarouca tem levado a cabo um conjunto 
de intervenções focada na segurança dos peões, 
proporcionando uma maior qualidade ao espaço público. 

Nesse sentido, entre o centro da Cidade de Tarouca e o 
Castanheiro do Ouro estão a ser elevadas as passadeiras, 
melhorando assim as condições de acessibilidade por 

Melhoria da Mobilidade Suave entre o Castanheiro do Ouro 
e o Centro da Cidade de Tarouca e Interface de Táxis

parte de pessoas com mobilidade condicionada, ao mesmo 
tempo que funcionam como elementos dissuasores de 
velocidade, proporcionando ao peão um atravessamento 
autónomo, funcional, seguro e confortável.

De modo a tornar a circulação pedonal mais apelativa, 
regular e uniforme, os passeios, estão a ser alvo de 
requalificação, promovendo-se assim a sua regularização e 
eliminação de diferenças de níveis e barreiras indesejáveis. 

Também a Interface de táxis ficará localizada junto 
à Rotunda do Mártir S. Sebastião, contribuindo para 
uma melhoria significativa da circulação e libertação de 
estacionamento na zona central da cidade.

As intervenções inserem-se no projeto de “Melhoria 
da Mobilidade Suave entre o Castanheiro do Ouro e a 
Cidade de Tarouca e Interface de Táxis”, previsto no Plano 
de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) 
do Douro, e que irá certamente permitir ao transeunte 
circular, passear e permanecer no espaço público com 
mais qualidade, sem que haja, contudo, uma reação 
de oposição ao automóvel, dado o seu importante, e 
inegável, papel na vida do cidadão. 
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Findas as obras de requalificação e valorização, em breve a Igreja de S. 
Pedro de Tarouca, reabrirá novamente as suas portas. 

A intervenção teve como objetivo a conservação e salvaguarda do 
património histórico, mais concretamente a conservação e restauro de 
elementos arquitetónicos e talha no interior daquele que é um monumento 
classificado como Imóvel de Interesse Público, construção do Sec. XII, onde 
se conjugam vários estilos arquitetónicos desde o românico, passando pelo 
gótico, manuelino e barroco.

O Município de Tarouca candidatou esta obra ao PROVERE - Programa 
de Valorização Económica dos Recursos Endógenos, tendo a mesma sido 
aprovada pela CCDR Norte,  num investimento total de 143 842,00€.

Requalificação e valorização 
da Igreja de São Pedro – Tarouca
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Em Santa Helena avança a bom ritmo a requalificação 
daquele que é um local de culto e paisagens de rara 
beleza, anualmente visitado por centenas de turistas e 
amantes da natureza. 

A intervenção procura alavancar o turismo de 
natureza através da requalificação dos espaços naturais 
já existentes, bem como da criação de novas condições 
de acolhimento, através da definição de um edifício de 
apoio às atividades desportivas, religiosas, culturais e 
de turismo de natureza aí praticadas, bem como da 
criação e promoção de unidades de alojamentos para a 
promover a permanência e fixação de visitantes e turistas.

O projeto de Requalificação do Parque de Santa 
Helena representa um investimento de 422 251,00€, 
comparticipado em 85% no âmbito de candidatura 
submetida ao programa FEDER – Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. 

Requalificação do Parque 
de Santa Helena

Alcatroamento do Caminho 
de Mões - Mondim de Cima 
e Almodafa

Alcatroamento do Caminho 
do Padrão - Meixedo
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A segunda etapa do projeto de Regeneração da Zona Ribeirinha de 
Ucanha encontra-se já em fase de execução. A intervenção levada a cabo 
pretende dar continuidade ao projeto inicial, reabilitando o espaço público e 
as infraestruturas verdes já existentes, enquanto elementos potenciadores 
de desenvolvimento local, através da promoção, conservação e salvaguarda, 
quer do recurso natural – Rio Varosa, quer do património cultural histórico 
– Torre e Ponte de Ucanha. 

A intervenção realizada no âmbito das operações de Reabilitação Urbana 
promovidas pelo NORTE2020, incide na revitalização da zona ribeirinha 
localizada junto à Torre e Ponte de Ucanha, e representa um investimento 
total de 138 815,44 € comparticipado em 85% pelo FEDER. 

Visando a promoção da qualidade ambiental, urbanística e paisagística 
de Tarouca, enquanto fator de diferenciação e afirmação regional, através 
da recuperação da zona ribeirinha e sua relação com o rio e a área urbana 
pretende-se otimizar as suas potencialidades paisagísticas, turísticas e 
naturais, integrando-as num sistema de espaços verdes estruturado a nível 
concelhio, capaz de promover a revitalização do espaço público enquanto 
estímulo para a reabilitação urbana envolvente.

Regeneração da Zona Ribeirinha 
de Ucanha_FASE 2
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Deliberações
CÂMARA MUNICIPAL  |  1.º trimestre de 2021

ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

1º trimestre 2021

ATA
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

90 07/01

Deliberações de aplicação anual Aprovadas
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 artº. 4º do Regulamento 
aprovado em 27.02.2014 – Proposta

Aprovado

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

Aprovado

Apoio à manutenção e divulgação turística do património histórico local – Proposta Aprovada
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P - 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

Jornal “Sopé da Montanha” – atribuição de apoio Aprovado
Município de Santa Marta de Penaguião – proposta relativa ao pedido de apoio ao Governo destinado aos 
viticultores do Concelho por perdas substanciais de rendimento

Aprovado

Secretaria – Geral do Ministério da Administração Interna – disponibilização de serviço de conetividade à rede 
nacional de segurança interna – minuta de protocolo

Aprovada

Plano Anual de Feiras do Município de Tarouca – proposta Aprovada
 Vale Varosa – Associação de Desenvolvimento Local – apoio ao desenvolvimento das atividades do CLDS-4G - 
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

Aprovada

Resumo diário da tesouraria Foi tomado 
conhecimento

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

1º trimestre 2021

ATA
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

Direção-Geral da Politica de Justiça - Entrada em vigor da Portaria nº 342/2019, de 1 de outubro, em 01.01.2020 
– deveres de comunicação por parte das entidades parceiras do Ministério da Justiça

Aprovada

91 21/01 Medidas de execução orçamentais para o ano de 2021 – atualização da tabela de taxas municipais - informação Foi tomado 
conhecimento

Vitor Manuel Pinto de Sousa, cessionário do bar-restaurante da Piscina Municipal de Tarouca – pedido de 
redução da renda devido à pandemia COVID-19 – informação da Chefe de Divisão da DAF

Aprovado

Orçamentação e gestão das despesas com pessoal em 2021 – proposta Aprovada
Compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2020 - declaração Aprovada
Recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2020 - declaração Aprovada
Pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2020 – declaração Aprovada
Concurso de Montras Natalícias – atribuição dos prémios Aprovados
Tarouca é Natal com o Comércio Tradicional – informação sobre a entrega de vouchers até 15.01.2021 Ratificada
 Averbamento em nome de José Joaquim Couto Sorrilha da licença de táxi nº 12/2003 por mudança de titular –  
ratificação

Ratificado

Edifício em ruína na Rua do Outeiro, em Tarouca- propriedade de Ofélia dos Santos Massa e João Batista Massa 
Júnior - Auto de vistoria nos termos do artigo 89º do RJUE - 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

Aprovada

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

Aprovada
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ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

1º trimestre 2021

ATA
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

Resumo diário da tesouraria Foi tomado 
conhecimento

PONTO 15 – 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 (2018 a 2020)” – informação técnica 
relativa aos trabalhos a menos

Aprovada

PONTO 16 – Perdas em inventários – água de consumo humano – informação técnica Aprovada

92 04/02
Contrato de cessão de exploração do bar e restaurante da Piscina Municipal de Tarouca – renovação por mais 
um ano

Aprovado

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 2020

Aprovado

Aumento temporário dos fundos disponíveis do mês de fevereiro de 2021 (artigo 6º do Decreto-Lei nº 127/2012,
de 21 de junho) - proposta

Aprovada

Concurso público para adjudicação “Aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos na área do 
Município de Tarouca e de limpeza urbana na cidade de Tarouca, por 3 anos” – relatório final – proposta de 
adjudicação

Aprovada

Ocupação do espaço público com esplanadas - isenção temporária do pagamento das taxas - COVID-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

Aprovada

Resumo diário da tesouraria Tomado 

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

1º trimestre 2021

ATA
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

conhecimento
Protocolo de descentralização da Loja de Cidadão de Tarouca- proposta Aprovada

93 18/02 7º Relatório semestral sobre a execução do plano de saneamento financeiro ajustado - Período 01/07/2020 a 
31/12/2020

Aprovado

Serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos – 
tarifário para 2021 – adiamento do início da respetiva entrada em vigor – proposta

Aprovada

Tarifário social e familiar atribuído aos utilizadores domésticos dos serviços públicos de abastecimento de água, 
tratamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos – renovação por mais 1 ano – Despacho 
do Sr. Presidente da Câmara

Aprovado

Tarouca é Natal com o Comércio Tradicional – informação sobre a entrega de vouchers entre 18.01.2021 e 
03.02.2021

Aprovada

1ª alteração modificativa ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano 2021 - proposta Aprovada
Publicidade e ocupação do domínio municipal público – isenção temporária do pagamento das taxas – COVID 19 
- proposta

Aprovada

Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – Informação 
referente ao período de 25.11.2020 a 16.02.2021

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

Aprovada

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

1º trimestre 2021

ATA
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

Centro Social Paroquial de Várzea da Serra – orçamentos para aquisição de uma máquina de lavar louça Aprovada

94 04/03 Venda de uma parcela de terreno com a área de 330m2, sita no lugar do Vieiro, União de Freguesias de Tarouca 
e Dálvares – proposta

Aprovada

Regulamento do Canil Municipal – Início do procedimento de elaboração – proposta Aprovada
3ª alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Tarouca – Início do procedimento de alteração –
proposta

Aprovada

2ª alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos no Município de Tarouca – Início do 
procedimento de alteração – proposta

Aprovada

2ª alteração ao Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas no Município de Tarouca - Início do procedimento de alteração – proposta

Aprovada

Aumento temporário dos fundos disponíveis do mês de março de 2021 (artigo 6º do Decreto-lei nº 127/2021, de
21 de junho) – proposta

Aprovada

Tarouca é Natal com o Comércio Tradicional – informação sobre a entrega de vouchers entre 15.02.2021 e 
01.03.2021

Aprovada

Averbamento de veículo na licença de táxi nº 12/2003, em nome de José Joaquim Couto Sorrilha – ratificação Ratificado
Centro de Apoio ao Movimento Associativo do Concelho de Tarouca - projeto Aprovado
Casa das Associações- Espaço de Acolhimento para Associações Locais - projeto Aprovado
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

Aprovada

PONTO 12 - Resumo diário da tesouraria Tomado 
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ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

1º trimestre 2021

ATA
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

conhecimento

95 18/03

Tarouca é Natal com o Comércio Tradicional – informação sobre a entrega de vouchers entre 02.03.2021 e 
15.03.2021

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

Aprovada

Resumo diário da tesouraria Tomado 
conhecimento

Processo N.º: 29/21 – “TAROUSOP - Sociedade Construções e Obras Publicas, Lda” – cedência de parcela de 
terreno para o domínio público municipal - proposta

Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

1º trimestre 2021

ATA
DATA DA
REUNIÃ
O

ORDEM DO DIA
DELIBERAÇÃO

Centro Social Paroquial de Várzea da Serra – orçamentos para aquisição de uma máquina de lavar louça Aprovada

94 04/03 Venda de uma parcela de terreno com a área de 330m2, sita no lugar do Vieiro, União de Freguesias de Tarouca 
e Dálvares – proposta

Aprovada

Regulamento do Canil Municipal – Início do procedimento de elaboração – proposta Aprovada
3ª alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Tarouca – Início do procedimento de alteração –
proposta

Aprovada

2ª alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos no Município de Tarouca – Início do 
procedimento de alteração – proposta

Aprovada

2ª alteração ao Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas no Município de Tarouca - Início do procedimento de alteração – proposta

Aprovada

Aumento temporário dos fundos disponíveis do mês de março de 2021 (artigo 6º do Decreto-lei nº 127/2021, de
21 de junho) – proposta

Aprovada

Tarouca é Natal com o Comércio Tradicional – informação sobre a entrega de vouchers entre 15.02.2021 e 
01.03.2021

Aprovada

Averbamento de veículo na licença de táxi nº 12/2003, em nome de José Joaquim Couto Sorrilha – ratificação Ratificado
Centro de Apoio ao Movimento Associativo do Concelho de Tarouca - projeto Aprovado
Casa das Associações- Espaço de Acolhimento para Associações Locais - projeto Aprovado
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

Aprovada

PONTO 12 - Resumo diário da tesouraria Tomado 
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Deliberações
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  |  1.º trimestre de 2021

ATA DATA ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

1º Trimestre de 2021

ATA
Nº

DATA DA
SESSÃO ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

18 26/02

Apreciação do Relatório Anual de Atividades de 2020 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)

Tomado 

conhecimento

Apreciação e votação do 7º relatório semestral (de 01.07.2020 até 31.12.2020) sobre a execução do Plano de

Saneamento  Financeiro  ajustado  -  empréstimo  destinado  a  saneamento  financeiro  no  montante  de  €

5.136.622,73, contratado em 24.04.2017

Aprovado

Apreciação e votação da proposta de 1ª alteração modificativa ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do

ano 2021

Aprovada

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 2020;

Aprovado

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

a) compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2020 – declaração;

b) recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2020 – declaração;

c) pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2020 – declaração.

Tomado 

conhecimento

Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara elaborada nos termos do disposto no nº3 do artigo

2º da Lei nº6/2020, regime excecional com vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no

âmbito da pandemia da doença COVID-19

Tomado 

conhecimento

Apreciação da informação respeitante à autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais

ou a sua reprogramação – Informação referente ao período de 25.11.2020 a 16.02.2021 

Tomado 

conhecimento

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

1º Trimestre de 2021

ATA
Nº

DATA DA
SESSÃO ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

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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