A

ssinalando-se um ano deste
segundo mandato, o desejo

de todo o executivo é partilhar
com todos a solidificação de
uma estratégia de estabilidade e
desenvolvimento que pretendemos
consolidar.
Durante este ultimo ano foi
intenção deste executivo garantir
a resolução de um conjunto de
problemas que afetam o dia a dia
dos que têm alguma ligação ao
nosso concelho, mas em nenhum
momento desviamos as atenções
para projetos mais estruturantes
e que criem novas dinâmicas
territoriais.
Ao abrigo do programa
NORTE2020, fomos assim capazes
de garantir financiamento para:
- Reabilitação do Núcleo
antigo da Cidade
de Tarouca,

que tem como principal objetivo

130 conjuntos de ecopontos em

administração direta, fomos

a revitalização do centro urbano,

todo o concelho e dar-se-á inicio

realizando este investimento, onde

dando-lhe mais vida, e a reabilitação

a um sistema de recolha inovador,

brevemente poderão vir a instalar-

do morro da Alcácima, garantindo

que garantirá a recolha porta a

se empresas, garantindo assim

assim uma maior atratividade

porta e a distribuição de ecopontos

mais postos de trabalho e uma

daquele espaço;

domésticos para as famílias que

maior fixação das pessoas no nosso

- Zona Ribeirinha de Tarouca –

desejem ser parte deste projeto;

território.

Um projeto anunciado há várias

- Requalificação do Parque de Santa

Continuamos com um conjunto de

dezenas de anos e cujas obras já

Helena – Depois de garantido o

projetos em carteira, com o objetivo

se iniciaram. Esta será certamente

financiamento, encontra-se em

maior de fixar as nossas gentes, criar

uma zona de atração e de convívio,

fase de projeto a requalificação

emprego e melhores condições de

garantindo assim um maior

do parque de Santa Helena,

vida, mas apenas avançaremos com

aproveitamento de um recurso

garantindo assim uma maior

a certeza do seu financiamento,

natural, o nosso rio;

comodidade e atratividade para

garantindo assim a consolidação

- Zona Ribeirinha de Ucanha – O

quem nos visita e também para

das contas públicas e uma maior

rio e o núcleo histórico da Vila de

quem regularmente desfruta da

confiança para o futuro do nosso

Ucanha atrairão certamente mais

paisagem e serenidade daquele

concelho.

visitantes. Esta obra também já

espaço;

Garantimos todos estes projetos

foi iniciada, garantindo assim a

- Reabilitação de Altar e retábulos

sem em nenhum momento

requalificação de um espaço de

da Igreja de São Pedro de Tarouca

esquecer a estabilização das contas

beleza ímpar;

– Já se encontra garantido o

públicas, e foi com enorme agrado

- Modernização Administrativa

financiamento para este projeto,

que recebemos a notícia de que

– com o objetivo de tornar os

e brevemente será possível iniciar

no fim do primeiro semestre de

serviços públicos mais eficientes e

as obras neste monumento,

2018 o Município de Tarouca

céleres;

afiançando a sua integração no

tinha sido uma das 3 autarquias

- Iluminação pública – garantindo a

roteiro do Projeto Vale Varosa e

que havia saído do excesso de

substituição de todas as luminárias

a sua abertura diária ao público,

endividamento. Tal só foi possível

para o sistema LED, o que trará

sendo expectável um considerável

com o rigor imposto nas contas

uma poupança substancial

aumento de visitas a esta Igreja

públicas e com uma gestão atenta

ao erário publico, garantindo

Paroquial;

e responsável

assim, brevemente, iluminação

- Mosteiro de Santa Maria de

O sucesso de todos estes projetos

pública durante todo o horário

Salzedas – Parceiros da Direção

só é possível com uma equipa

noturno. Referir que 3 freguesias

Regional de Cultura do Norte,

capaz e coesa, e também com a

já se encontram com este sistema

iniciar-se-ão em breve as obras

entrega e empenho de grande

instalado e que neste momento

de requalificação do Mosteiro,

parte dos funcionários desta

está em fase de contratação

garantindo a sua preservação e

autarquia, dos representantes das

pública a aquisição de LED para as

conservação.

Juntas de Freguesia, dos membros
da Assembleia Municipal, das

restantes freguesias;
- Recolha seletiva – O Concelho

Assumimos desde sempre

associações e instituições locais

de Tarouca já é uma referência no

a importância da Área de

e de todos os cidadãos, a quem

que diz respeito a este capitulo, no

Acolhimento Empresarial e

dirigimos uma palavra sincera de

entanto foram já instalados mais

Logística e, em regime de

gratidão. Obrigado.

Valdemar de Carvalho Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Tarouca

05 DESTAQUES

26 EDUCAÇÃO

44 ACONTECEU

12 DESPORTO

34 AMBIENTE

50 OBRAS MUNICIPAIS

18 CULTURA

38 AÇÃO SOCIAL

56 DELIBERAÇÕES

Inauguração da Rota dos Moinhos de Cister

S

. João de Tarouca viveu, no dia

O dia começou com um ciclo de

de Tarouca, que anualmente atrai

7 de abril, um dia épico, com

conferências contextualizadoras do

dezenas de milhares de visitantes ao

os primeiros passos da Rota dos

projeto e da importância do mesmo

Concelho de Tarouca.

Moinhos de Cister, importantes

para o desenvolvimento local,

A concretização deste importante

marcos da identidade da freguesia,

tendo culminado com um percurso

projeto deve-se à determinação

que em tempos idos se constituíram

pedestre de visita aos três moinhos,

e persistência da Associação

como equipamentos fundamentais

que certamente constituirão mais

Sociocultural de S. João de

para as comunidades que

um importante pólo de atração

Tarouca que, com o apoio do

tinham no cultivo dos cereais um

turística da freguesia, a par do

Município de Tarouca e da Junta

importante meio de subsistência.

Mosteiro Cisterciense de S. João

de Freguesia de S. João de
Tarouca, acreditou na viabilidade
do mesmo e deitou mãos à obra
para que se tornasse possível,
sendo assim perpetuada a
memória de um passado e a
cultura identitária da freguesia.
Movidos pela força das águas do
Rio Varosa, os Moinhos Ananias,
António da Faia e Valdemar
Coutinho estão enquadrados numa
paisagem excecional, permitindo
aos visitantes que percorram a sua
rota a descoberta de recônditas
maravilhas naturais e paisagísticas,
numa perfeita harmonia com a
natureza no seu estado mais puro.

6

destaques |

VIVER TAROUCA

Da capital para o mundo,
Tarouca promove-se nacional e internacionalmente na BTL

T

arouca mostrou-se ao mundo

simpatia das suas gentes.

representação do Município de

naquele que é considerado o

Com o objetivo de promover

Tarouca, o Vice-Presidente da

salão de referência para a indústria

Tarouca como destino de

autarquia, José Damião Melo,

do turismo nacional e internacional,

excelência junto dos milhares de

reconheceu que “sendo a BTL

a Bolsa de Turismo de Lisboa - BTL,

turistas, visitantes, empresários e

uma feira de referência nacional e

que se realizou de 28 de fevereiro a

operadores turísticos que visitam

internacional para a indústria do

4 de março de 2018.

a BTL, a par do merchandising de

turismo, esta é uma oportunidade

Os milhares de pessoas que visitaram

promoção do património material

única para potencializar a promoção

a BTL tiveram a oportunidade de se

e imaterial do concelho, a ação

turística do Concelho de Tarouca,

deixar cativar pelas deslumbrantes

promocional preparada pela

reafirmando todo o seu potencial

paisagens, pelo monumental

autarquia contemplou mostras

e a oferta existente no âmbito do

património, pela cultura singular,

ligadas à música, cultura, desporto,

turismo de natureza, paisagístico,

pelo aroma e sabores típicos, pelos

gastronomia, vinhos e espumantes.

monumental, patrimonial, de

vinhos e espumantes tarouquenses e

Presente na iniciativa em

desporto aventura e cultural”.

7

Festival da Juventude 2018
Red Carpet

desfilaram nessa noite.

de semana do festival da juventude

Festival da Juventude

“Aos presentes deixo um desafio,

e dos seus principais objetivos,

arrancou no dia 3 de agosto

visitem e conheçam os produtos e

relembrando a importância

com a realização de um desfile

serviços do nosso comercio local,

dos jovens na sociedade e

de moda, que teve lugar nas

estou certo da qualidade destes e

aproveitando o momento

piscinas municipais e que se fez

do atendimento personalizado e de

para cumprimentar também a

acompanhar de muito glamour,

proximidade que só encontrarão

comunidade emigrante presente.

numa passerelle realizada pelos

junto dos nossos comerciantes”,

Depois do desfile de moda a festa

espaços comerciais que aceitaram

afirmou no final o Vice-Presidente

continuou com o grupo Jazzyhouse

o desafio e apresentaram a sua

da Câmara Municipal, José Damião,

e Dj Lu Iglesias, num ambiente

coleção, com o brilho dos salões

tendo de seguida agradecido a

único e carregado de jovialidade.

de beleza, enquanto responsáveis

todos os intervenientes, informado

As expectativas foram superadas,

pela make up dos(as) modelos que

da programação para todo o fim

tendo sido muitos os que quiseram

O

estar presentes e que no final
deixavam palavras de motivação
e alegria, orgulhosos da dinâmica
criada.

Summer Emotion
No dia 4 de agosto os jovens
foram até Dalvares, onde a Casa
do Paço recebeu o evento Summer
Emotion, numa noite quente, com
muita música e muita dança, num
ambiente acolhedor, juvenil e
único. São já muitos os jovens do

8
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concelho que marcam presença

após ano este festival da juventude

diferente, em contacto direto

habitual nesta noite, mas cada vez

tem vindo a afirmar-se como

com a natureza, animada pelos

mais se percebe a comparência de

uma referencia na região, sendo

instrutores Victor Dourado, Liliana

jovens dos concelhos limítrofes,

cada vez mais aqueles que não

Castro e Bruno Simões, seguindo-

que consideram esta festa uma

dispensam a comparência nesta

se o DJ Igor Guimarães. Muita

referência regional.

noite na Casa do Paço.

alegria e dança, mergulhos no
Rio Varosa e um ambiente de

Os animadores da noite foram o
DJ MIKE J, a DJ JESSY M e o DJ

Zumba on the River

festa, foram os ingredientes chave

RIBEIRO, que trouxeram ritmo, cor

A praia fluvial de Mondim da

para o encerramento do evento.

e muita alegria aos presentes, num

Beira foi o local escolhido para

O envolvimento de todos, em

espaço que acolhedor e capaz de

o encerramento da III edição

especial dos jovens, marcou a

criar ou fortalecer laços de amizade

do Festival da Juventude, com

diferença e fez deste evento um

entre os jovens. Em crescendo, ano

uma mega aula de Zumba

sucesso.

9

Tarouca fomenta promoção além-fronteiras

T

êm sido diversas as apostas deste executivo na

Casa do Paço de Dalvares.

promoção nacional e internacional do território

Visivelmente surpresos com a oferta existente no

tarouquense, que desta forma procura projetar o

Concelho de Tarouca ao nível do património cultural,

território além-fronteiras e combater a interioridade.

natural, patrimonial e gastronómico, os operadores

Neste sentido, no âmbito dos projetos promocionais

turísticos reconheceram o potencial cativante do

“O Douro à volta do Mundo – Magellan World” e

território para proporcionar diversas experiências

“O Norte com um Pé Dentro”, acompanhados pelo

turísticas de qualidade, capazes de atrair diferente

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca,

públicos.

José Damião Melo, e Diretora do Museu de Lamego,

“A realização destas ações revestem-se de particular

Alexandra Falcão, 18 operadores turísticos de diversas

importância, na medida em que a internacionalização

nacionalidades visitaram no dia 11 de outubro o

de Tarouca é reforçada e que temos a possibilidade

Concelho de Tarouca.

de dar a conhecer a diversos mercados a nossa oferta

O périplo pelo território tarouquense incluiu a visita

turística”, referiu a propósito José Damião Melo.

aos Mosteiro Cistercienses de S. João de Tarouca e

A iniciativa foi promovida com a AETUR, contando com

Salzedas, Caves da Murganheira, Ponte Ucanha e

a parceria do Município de Tarouca.

10
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Vale a Pena - Encontro de Autores Regionais

C

om o objetivo de valorizar o património humano e

Assim, todos os autores regionais do país, indicados

imaterial que os Autores Regionais constituem, com

pelos municípios onde desenvolvem as suas obras,

o seu labor tantas vezes anónimo, imperceptível mas tão

foram convidados a participar em vários eventos, para

importante e tão rico, o Município de Tarouca organizou,

partilharem anseios e dificuldades, para darem Voz ao

a 25 e 26 de maio de 2018, o “Vale a Pena, Encontro de

muito que encerram na alma.

Autores Regionais, Tarouca”.

Os eventos realizaram-se em alguns dos locais mais

O encontro procurou reunir os Autores que vão

nobres espalhados pelo concelho: a Igreja Velha de

editando a expensas próprias as suas obras, guiados por

Várzea da Serra, recentemente restaurada e adaptada

sentimentos profundos de ligação à terra e à literatura,

para o efeito, o Mosteiro de Santa Maria de Salzedas,

pretendendo dar-se lugar, vez e voz a estes valores

a Casa do Paço de Dalvares, o Mosteiro de S. João de

incomensuráveis estimulando-os, a bem da cultura que

Tarouca, a Torre Fortificada de Ucanha, o Auditório

é nossa e é de todos. Pretendeu-se criar e estreitar laços,

Municipal Adácio Pestana e o Auditório do Centro

aproximando as nossas gentes e as nossas terras.  

Escolar de Tarouca.

A Região do Varosa, com o seu âmago em Tarouca,
tem sido viveiro de letras, leira de Autores que cantam,
incansavelmente, as terras e os homens e as coisas
de umas e dos outros. Nos últimos 20 anos apenas,
contam-se cerca de oito dezenas de livros, de cerca
de trinta Autores, nascidos da vontade, da entrega de
quem ama verdadeiramente a arte, estas gentes e estes
sítios.
Tarouca é, portanto, sem favor, a sede dos autores
regionais que, na penumbra dos dias, vão granjeando
o campo por vezes bem amargurado das letras, com
a pena feita arado, o suor tal suor e o livro, benfazejo
consolo que o alimenta.
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I Demonstração Automóvel

Bombi Challenge

O

D

Clube Motorizado de Tarouca,
com o apoio do Município

iversão, adrenalina e espírito

natureza, destacando-se, nesta

de camaradagem marcaram

edição, as passagens entre o

VIVER TAROUCA

de Tarouca e União de Freguesias

a I edição do Bombi Challenge,

rio e a serra. A todo o staff e

de Tarouca e Dalvares, realizou no

que durante a manhã do dia

participantes endereçamos o nosso

dia 16 de setembro a I Edição da

30 de setembro pôs à prova

sincero agradecimento por todo o

Demonstração Automóvel, iniciativa

a destreza e condição física

empenho e calor humano, que foi

integrada nas festividades de São

dos cerca de 100 atletas que

garante do sucesso desta primeira

Miguel.

abraçaram este desafio.

edição.

Os mais destemidos proporcionaram

Ao longo de cerca de 10 km,

momentos de verdadeiro espetáculo

mais de 20 obstáculos obrigaram

ao público presente, dando mostras

os atletas mostrar a fibra que os

da sua destreza e habilidade ao

caracterizava, desafiando-os a

volante dos seus carros.

correr, saltar, escalar e rastejar
em terrenos lamacentos, tanques
de água, entre outros, sempre
usufruindo ao máximo das
condições naturais privilegiadas
que o Concelho de Tarouca
proporcionou à realização do
evento.
A prova de obstáculos, organizada
pela Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Tarouca e Município de Tarouca,
garantiu a promoção do território
tarouquense, a sua paisagem e

13

Taça de Portugal de DownHill

A

drenalina foi a palavra de ordem do evento
desportivo de caráter internacional realizado
em Tarouca, que atraiu centenas de pessoas ao
concelho nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2018.
As desafiantes pistas de DownHill da Serra de
Santa Helena colocaram à prova a destreza e
arrojo de mais de 250 dowhillers de diferentes
nacionalidades, que participaram na primeira
etapa da Taça de Portugal de DownHil - Categoria
C1.
A Serra encheu-se de pessoas oriundas das mais
diversas localidades e nacionalidades para assistir
a um mega espetáculo desportivo, só possível
graças ao empenho e organização da associação
DH Tarouca, contando com o apoio incondicional
do Município de Tarouca. O evento contou ainda
com o apoio da União das Freguesias de Tarouca
e Dalvares, UCI e Federação Portuguesa de
Ciclismo.
“Unidades hoteleiras repletas, restauração e
comércio muito procurados, são o resultado da
importante dinamização económica que o evento
traz ao concelho, num claro retorno da aposta
que a autarquia tem vindo a efetuar na promoção
de eventos de desporto aventura”, referiu a
propósito o Vice-Presidente da autarquia, José
Damião Melo.

14
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Tarouquense Campeão
da Zona Norte 2017/2018

C

om a vitória em Oliveira de

reconhecido o mérito desportivo

Apesar de esta ter sido uma

desta equipa, salientando que

época difícil, o empenho de todos

Tarouquense sagrou-se campeão

“o símbolo do ADR Tarouquense

os jogadores, equipa técnica,

da Zona Norte 2017/2018, no dia

que está ao vosso peito, não

adeptos e corpo sociais, tornaram

15 de abril, garantindo assim a

representa apenas o clube, mas

os objetivos de início da época

subida à Divisão de Honra.

sim o Concelho de Tarouca, e por

concretizáveis, e foi em festa que no

O Presidente da Câmara Municipal

isso agradeço a cada um de vós

dia 15 de abril chegaram a Tarouca,

de Tarouca, Valdemar Pereira,

pela capacidade e empenho que

numa alegria contagiante.

recebeu jogadores, equipa técnica

mostraram ao longo da época, e

Dirigentes, equipa, sócios e todos

e alguns adeptos no Salão Nobre

por dignificarem sempre o nome de

os apoiantes do ADR Tarouquense

dos Paços do Município, tendo

Tarouca”.

estão por isso de parabéns.

Frades por 4 bolas a 1, o ADR

ADR Tarouquense distinguido no 92.º aniversário da
Associação de Futebol de Viseu

O

Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, acolheu, no dia 15 de outubro,
a cerimónia de comemoração do 92.º aniversário da Associação de

Futebol de Viseu, onde foram homenageados os clubes vencedores da
época 2017/2018, atletas de referência, árbitros e dirigentes desportivos.
Presente, o Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira,
manifestou o seu regozijo pela homenagem ao ADR Tarouquense, pela
conquista do 1.º Lugar no Campeonato Distrital de Futebol da 1.ª Divisão, bem
como à Dirigente Desportiva do Sport Clube de Tarouca, Carla Santos, a quem
foi reconhecido mérito pelo empenho e dedicação ao Futebol Local e Distrital.
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III Festival da Truta

O

Município de Tarouca promoveu,
pelo 3º ano consecutivo, o

Festival da Truta, que decorreu nos dias
28 e 29 de julho. Nas margens do Rio
Varosa, junto à Ponte Fortificada de
Ucanha, os amantes da pesca tiveram
a oportunidade de por à prova a sua
habilidade, pescando as trutas que
posteriormente foram confecionadas e
servidas na Mostra Gastronómica que
decorreu paralelamente, e que fizeram
as delícias daqueles que apreciam um
bom petisco.
Com a iniciativa procura-se
promover os produtos endógenos
com potencial de atração turística
e, simultaneamente, repovoar o
Rio Varosa. Para a realização deste
Festival, a Câmara Municipal de
Tarouca, em articulação com a União

III Duatlo e II Aquatlo
Jovem Vale Varosa
disputaram-se em Tarouca

N

em a chuva, vento ou frio que

Portugal, garantiram a organização

se fizeram sentir constituíram

e condições logísticas necessárias

impedimento para os afoitos atletas

para que a realização do certame

que participaram, nos dias 10 e 11

fosse um sucesso.

de março, no II Aquatlo Jovem Vale

“Tarouca está no epicentro da

Varosa e III Duatlo Vale Varosa,

realização de grandes eventos

naquela que foi a 1ª etapa do

desportivos de cariz nacional

Circuito Norte Cross.

e internacional, resultado do

Dezenas de atletas disputaram o

trabalho e parcerias consolidadas

pódio em mais um evento à escala

entre a autarquia e o movimento

nacional que atraiu a Tarouca

associativo, que naturalmente

muitos visitantes e amantes da

resultam numa mais valia para a

prática desportiva.

promoção e projeção do território

A Associação Tarouca BTT e o

tarouquense”, afirmou a propósito

Município de Tarouca, com o

o Vice-Presidente da autarquia,

apoio da Federação de Triatlo de

José Damião Melo.

de Freguesias de Gouviães e Ucanha,
Associação Cultural e Recreativa de
Ucanha e Associação da Juventude
de Gouviães lançaram cerca de 700
trutas ao Rio Varosa, na certeza de
que muitas destas serão garantia de
repovoamento do mesmo.
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Campeonato Regional Pentacontrol
regressa a Tarouca

T

arouca voltou a ser o centro
das atenções no mundo

do motociclismo nacional, com
a realização do Campeonato
Regional Pentacontrol, que no
dia 3 e junho colocou dezenas de
pilotos em prova no Complexo
Desportivo Agostinho Cardoso –
“Makito”.
Com condições de excelência
para a realização de provas da
modalidade, Tarouca acolheu pelo
segundo ano consecutivo este
grande espetáculo desportivo, com
cerca de uma centena de atletas
em pista, que proporcionaram
duelos colossais ao longo de todo
o dia.
O Município de Tarouca tem
sido parceiro ativo do Clube
Motorizado de Tarouca na
realização deste certame, que
se constitui como um relevante
promotor do concelho e da
região.
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cultura

Academia de Musica
da Câmara Municipal
de Tarouca promoveu
Concerto de Ano Novo

|
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188º Aniversário da Sociedade
Filarmónica de Salzedas

A

Academia de Música da
Câmara Municipal de Tarouca

promoveu no dia 6 de janeiro de
2018 o Concerto de Ano Novo, que
decorreu no Auditório Municipal
Adácio Pestana.
O Vice-Presidente da autarquia,
José Damião Melo, saudou todos
os presentes e congratulou todos
os encarregados de educação pelo
“investimento que estão a fazer na

M

ais de uma centena de

musical e cultural que encantou

músicos invadiram, no dia 22

todos os que não quiseram deixar

educação e formação dos seus filhos”.

de abril, as ruas da Vila de Salzedas,

de usufruir de uma tarde dedicada

O espetáculo contou com a

brindando os presentes com um

à música, que teve como palco

atuação dos alunos da academia,

extraordinário encontro de bandas

principal os claustros dos majestoso

que deixaram bem patentes os

filarmónicas, importante marco da

Mosteiro Cisterciense de Santa

conhecimentos adquiridos e a mestria

cultura e identidade dos povos.

Maria de Salzedas, Valdemar Pereira,

na arte de saber tocar e encantar.

Na comemoração dos seus 188

Presidente da Câmara Municipal de

anos de existência, a Sociedade

Tarouca, aproveitou o momento para

Filarmónica de Salzedas preparou

agradecer à Sociedade Filarmónica

um espetáculo que integrou

de Salzedas pelo excelente

também a participação da Sociedade

trabalho que tem desenvolvido e

Filarmónica de Mões e da Sociedade

por continuar a criar cultura e dar

Filarmónica de S. João de Areias,

a conhecer a freguesia e todo o

numa verdadeira mostra e partilha

concelho.
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Missa Brevis de
Jacob Hann em S. João de Tarouca

U

ma vez mais a Associação Filarmónica de
Tarouca deixou bem patente toda a sua

grandiosidade e esplendor, com a realização da
Missa Brevis de Jacob de Haan, que decorreu no
dia 8 de abril no Mosteiro Cisterciense de S. João de
Tarouca.
Sob a batuta do maestro Rui Lima, a Associação
Filarmónica de Tarouca e o Coro Benedictus MMXVIII
proporcionaram um majestoso espetáculo, pautado
pela excelência dos músicos e coro, que se prepararam
a rigor, garantindo assim a todos os presentes um
momento cultural de excelência.
Visivelmente orgulhoso, o Presidente da Câmara
Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, congratulou
todos os responsáveis pela organização do brilhante
espetáculo, reafirmando que “a maior riqueza deste
concelho são as suas gentes”, frisando o intento da
autarquia em continuar a apoiar a cultura musical,
grande motor de promoção concelhia.
Os Concertos Missa Brevis de Jacob de Haan irão
replicaram-se nas Igrejas do Mosteiro de Salzedas e de
S. Pedro de Tarouca, monumentos emblemáticos do
Concelho de Tarouca, cuja carga religiosa e cultural
conferem a estes eventos a nobreza e solenidade
devidas.
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20 anos de reabilitação do Mosteiro de São
João de Tarouca assinalados com visita aberta

I

ntegrada nas comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e
Sítios, assinalado a 18 de abril, os 20 anos de reabilitação do Mosteiro de

São João de Tarouca ficaram marcados com uma visita aberta a todo o
complexo monástico no dia 21 de abril, que foi guiada por Luís Sebastian,
Diretor do Museu de Lamego, coordenador da rede de monumentos Vale
do Varosa e arqueólogo co-responsável pela intervenção.
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, José Damião Melo,
marcou presença na iniciativa, que constituiu uma oportunidade única de
reviver 20 anos de intervenção e reabilitação do complexo monástico, que
acabaria por dar lugar à rede de monumentos Vale do Varosa.
A Associação Sociocultural de São João de Tarouca, que se associou à
iniciativa, presenteou os participantes com bôlas de farinha de milho dos
Moinhos de São João de Tarouca e enchidos regionais.

Somos Portugal

T

promove Tarouca

arouca voltou a mostrar-se ao mundo no passado dia 20 de maio de
2018, através do programa líder de audiências da TVI, Somos Portugal,

que transmitiu em direto a Festa do Sabugueiro em Flor, a partir do Centro
Cívico da cidade de Tarouca.
No recinto os expositores promoveram o Concelho de Tarouca e a sua
singularidade, e no palco do Somos Portugal vários artistas nacionais
garantiram a animação, numa tarde que trouxe até Tarouca centenas de
visitantes.
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Sociedade Filarmónica de Salzedas
lançou 1º CD

M

emorável foi o termo recorrentemente
proferido por todos aqueles que, no dia 7 de

janeiro, assistiram ao concerto de lançamento do 1°
CD da Sociedade Filarmónica de Salzedas.
A Igreja do imponente Mosteiro de Salzedas
acolheu o evento, um concerto único, majestoso
e arrepiante que deixou bem patente a qualidade
que caracteriza a Sociedade Filarmónica de
Salzedas, que este ano completa 188 anos de
existência.
“A resiliência de todos os dirigentes e músicos
que ao longo destes quase 188 anos passaram
por esta banda e a dos que atualmente a
compõem permitiram que tivéssemos o privilégio
de estar aqui hoje a assistir a um espetáculo
verdadeiramente único, demonstrativo dos
níveis de excelência que caracterizam a
cultura tarouquense. É um orgulho para mim
presidir a um concelho com um movimento
associativo dinâmico, capaz e congregador
de gentes”, referiu na ocasião o Presidente
da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar
Pereira, congratulando-se pelo apoio logístico
e financeiro dado pela autarquia para a
concretização deste sonho.
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Encontro de Janeiras
na Casa do Paço de Dalvares

A

épica Casa do Paço de

cantadores de janeiras do Rancho

convívio.

Dalvares acolheu no

Folclórico Flor do Sabugueiro

Desejando a todos Bom Ano

dia 13 de janeiro o Encontro

– Dalvares, Grupo de Cantares

Novo, uma vez mais a tradição

de Janeiras, organizado pela

de Janeiras de Lalim – Lamego,

cumpriu-se, assinalando-se o fim

Associação Flor do Sabugueiro,

Rancho Típico de S. Mamede de

da época natalícia, naquele que

com o apoio do Município de

Infesta – Matosinhos e Rancho

foi um dos diversos encontros de

Tarouca e União das Freguesias

Folclórico de Paranhos – Porto

cantares de janeiras que se tem

de Tarouca e Dalvares.

de proporcionar aos presentes

replicado um pouco por todo

Nem a chuva ou o frio que se

um grande momento de partilha

o concelho, fruto da dinâmica

fizeram sentir demoveram os

cultural intergeracional e de

associativa existente.
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O

programa comemorativo

Pelo palco do Centro Cívico da

Também a Casa do Paço de Dalvares

das Festas de S. Miguel 2018

Cidade de Tarouca passaram os

voltou a acolher mais uma edição

organizado pela Câmara Municipal

Arkadia, Orquestra Graffiti, Norte FM,

do Varosa Moments, evento de

de Tarouca englobou a realização

Grupo J, Diatónicos, Artmusic, Reis da

referência na região.

de vários iniciativas que, de 14 a 30

Música, Função Pública, Uskadkasa

Diariamente, tendas de artesanato,

de setembro, atraíram milhares de

e Bandas Filarmónicas do Concelho,

instituições e associativismo local

pessoas ao concelho.

que garantiram a animação diária.

destacaram, a diversidade e
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riqueza do concelho tarouquense

XIV Quadrangular de Futsal, I

tradicional Feira Anual passaram

e promoveram a gastronomia

Demonstração Automóvel, IV

os “Animadores cá da Terra de

regional, nomeadamente através

Varosa Cup e V Torneio de Ténis

Tarouca” e “Ar de Rastilho”, que

da V Mostra Gastronómica.

AJCT.

espalharam muita música e boa

O desporto também esteve

A 29 de setembro, dia de S. Miguel,

disposição, garantindo assim o

em alta com a realização do II

a movimentação e animação pelas

espírito de convívio e partilha entre

Torneio Internacional de Andebol,

ruas assinalou o dia de festa. Pela

todos os presentes.
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Foliões saíram à rua
para comemorar o Carnaval

S

endo já uma tradição
anual, o Desfile de

Carnaval das Escolas e
Instituições de Infância do
Concelho de Tarouca saiu à
rua durante a manhã do dia 9
de fevereiro.
Com muita cor, exuberância,
alegria e folia, os mais
pequenos e até mesmo
os adultos desfilaram
entusiasticamente os
seus fatos carnavalescos,
resultado de um empenhado
trabalho de professores,
educadores, auxiliares de
ação educativa, crianças,
pais e encarregados de
educação, que com grande
criatividade trabalham
as mais diversificadas
temáticas. No corso
carnavalesco deste ano a
sustentabilidade ambiental
assumiu destaque.
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Parlamento dos Jovens em

N

o âmbito do programa do

significado do mandato e as

Parlamento dos Jovens,

regras do debate parlamentar,

decorreu no dia 9 e janeiro,

bem como o processo de decisão

no Auditório Municipal Adácio

do Parlamento, enquanto órgão

Pestana, uma autêntica sessão

representativo de todos os

parlamentar, que incidiu sobre a

cidadãos portugueses.

temática da Igualdade de Género,

Na sua alocução, o Vice-

e onde se promoveu um debate

Presidente da Câmara Municipal

democrático e o respeito pela

de Tarouca, José Damião

diversidade de opiniões.

Melo, regozijou-se pelas ideias

Os jovens do 2º e 3º ciclos do

apresentadas, felicitando os

ensino básico e secundário

alunos pela sua participação, a

abraçaram entusiasticamente

quem lançou o desafio para a

o desafio que lhes foi lançado

constituição de um Parlamento

e candidataram as suas listas,

Jovem Tarouquense, de onde

propondo um conjunto de

poderão advir ideias para

medidas tendo em vista a

fomentar o desenvolvimento

promoção da igualdade de

concelhio. O autarca aproveitou

género, num verdadeiro espírito

ainda a oportunidade para falar

de cidadania, onde ficou patente

sobre a nobreza da política

o gostos destes jovens pela

enquanto atividade que procura o

participação cívica e política.

bem comum.

A sessão contou com a presença

O programa Parlamento dos

do Deputado António Lima Costa,

Jovens é organizado pela

que deu a conhecer aos alunos

Assembleia da República, e

a Assembleia da República, o

contou com a colaboração do
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Tarouca
Agrupamento de Escolas Dr. José
Leite Vasconcelos e Município
de Tarouca, com o objetivo
de promover a educação para
a cidadania e o interesse dos
jovens pelo debate de temas
da atualidade. Culmina com
a realização de duas Sessões
Nacionais na AR, preparadas ao
longo do ano letivo.

Crianças cantaram as Janeiras

A
“

qui estamos nós, todos reunidos, cantando as janeiras aos nossos amigos...
Neste novo ano, que Deus nos ajude, pedimos a paz e muita saúde”.
Assim cantaram os pequenos reis e rainhas da Santa Casa da Misericórdia de
Tarouca, que no dia 8 de janeiro, de coroa na cabeça e com muita alegria e
entusiasmo, fizeram entoar as suas vozes pelos Paços do Concelho, cumprindo
assim a tradição do cantar as Janeiras.
Também as crianças do Jardim de Infância do Castanheiro do Ouro se
deslocaram à autarquia, no dia 9 de janeiro, para cantar as Janeiras.
O Presidente da autarquia, Valdemar Pereira, agradeceu e retribuiu os votos
de Bom Ano, explicando aos petizes o significado do hábito, que representa o
culminar da época natalícia, anunciando o nascimento de Jesus.
Também a autarquia quis manter a tradição, dando as janeiras às crianças, que
receberam uns docinhos no final dos cantares.
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Halloween celebrado com
exposição de abóboras

C

omo forma de celebrar o
Halloween, e no âmbito da

disciplina de Inglês, este ano
os alunos do Centro Escolar
de Tarouca foram convidados
a participar num concurso de
abóboras, pondo à prova a sua
criatividade e imaginação.
Desta feita, alunos e respetivas
famílias responderam em massa
ao desafio que lhe foi lançado e
deitaram mãos à obra, decorando
abóboras de forma brilhante e

Corta Mato Escolar

S

ob o apoio entusiástico e

de Tarouca, José Damião Melo,

incentivador dos colegas, cerca

acompanhado pelo Diretor do

de 170 alunos do Agrupamento

Agrupamentos Escolar, Eduardo

de Escolas Dr. José Leite de

Costa Almeida, enalteceu a

Vasconcelos, distribuídos pelos

participação dos alunos na

escalões infantil, iniciado, juvenil e

iniciativa, realçando a importância

júnior, participaram no dia 12 de

destes programas no combate ao

outubro no Corta Mato Escolar,

sedentarismo juvenil e à adoção de

iniciativa inserida no Programa do

hábitos e estilos de vida saudáveis.

Desporto Escolar, que se realizou

Os 10 primeiros classificados

no Sr. do Monte, em Tarouca.

em cada escalão/sexo, irão

Presente na iniciativa, o Vice-

posteriormente integrar a equipa

Presidente da Câmara Municipal

da escola no Corta Mato Distrital.

original. O resultado está patente
numa exposição que reúne mais
de uma centena de abóboras, no
Centro Escolar de Tarouca, e que
o Presidente da Câmara, Valdemar
Pereira, fez questão de visitar, no dia
30 de outubro, elogiando o trabalho
desenvolvido.
Apesar de ser uma tradição vincada
no Reino Unido e Estados Unidos,
a comemoração do Halloween
converteu-se numa referência em
todo o mundo.
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III Fórum Educação
e Saúde realizou-se em Tarouca

N

o âmbito do Projeto de

José Leite de Vasconcelos, de

saudável, os alunos procuraram

Educação para a Saúde e

Tarouca, Escola Profissional

sensibilizar os presentes através

Educação Sexual, realizou-se no

de Desenvolvimento Rural do

do canto, da dança e do teatro,

dia 12 de abril o III Fórum de

Rodo, da Régua, e UCC Tarouca,

atuando como verdadeiros

Educação e Saúde, que teve lugar

organizaram uma manhã didática

agentes educadores para a

no Auditório Municipal Adácio

dedicada à alerta e sensibilização

saúde.

Pestana, em Tarouca.

para a importância da Saúde e

A iniciativa contou ainda com

Com o apoio do Município

Educação Sexual.

o apoio do Clds 3g Tarouca e

de Tarouca, uma vez mais o

Desde a temática da droga à

da Vale Varosa - Associação de

Agrupamento de Escolas Dr.

importância de uma alimentação

Desenvolvimento Local.
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“A Magia das Frutas e dos legumes”
sensibiliza alunos para importância de uma alimentação saudável

A

peça de teatro “A Magia

Rejuvenescer Tarouca e

pequenos dos benefícios de uma

das Frutas e dos Legumes”,

nutricionista da autarquia,

alimentação saudável e equilibrada.

exibida do Auditório Municipal

contando ainda com o apoio do

A iniciativa está enquadrada no

Adácio Pestana, nos dias 16, 17 e

CLDS 3G-Tarouca Social e Unidade

Regime da Fruta Escolar, que

23 de abril, procurou sensibilizar

de Cuidados na Comunidade de

consiste na distribuição de fruta

as crianças tarouquenses para a

Tarouca, a peça de teatro dirigida

e produtos hortícolas nas escolas,

importância da adoção de hábitos

aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo

tendo como objetivo a promoção

de vida saudáveis, nomeadamente

do Centro Escolar de Tarouca, bem

do consumo destes junto das

no que à alimentação diz respeito.

como crianças da Santa Casa da

crianças em idade escolar, bem

Promovida pelo Município de

Misericórdia e utentes do CAO,

como criar hábitos alimentares para

Tarouca através do Projeto

procurou consciencializar os mais

uma dieta saudável.
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Semana da Alimentação Saudável

A

ções de sensibilização e

âmbito da temática “Fome Zero” da

hábitos saudáveis de alimentação.

apresentações de histórias

FAO - Organização das Nações Unidas

Procurando reforçar as práticas de

animadas subordinadas à temática

para a Alimentação e a Agricultura,

alimentação saudável, também a

da alimentação saudável foram

este ano procurou consciencializar

coordenadora da biblioteca escolar,

levadas a cabo junto da população

os alunos para a importância de uma

Isolina Guerra, apresentou a história

escolar tarouquense durante a

alimentação saudável, associada ao

“Nunca na vida comerei tomate”,

Semana da Alimentação.

combate ao desperdício alimentar.

que cativou a atenção dos mais

A iniciativa, que decorreu na Biblioteca

A nutricionista da autarquia, Viviana

pequenos.

do Centro Escolar de Tarouca, resulta

Melo, e a enfermeira da UCCT,

O Dia Mundial da Alimentação

de uma parceria entre Município

Sandra Rodrigues, apresentaram às

assinala-se a 16 de outubro,

de Tarouca, Centro Escolar e

crianças “Alimentos Bons e Maus”,

procurando, entre outros objetivos,

UCCT - Unidade de Cuidados na

com o objetivo de ajudar as mesmas

alertar para a problemática da fome,

Comunidade de Tarouca, que no

a incluir nas suas rotinas diárias

pobreza e desnutrição no mundo.
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4.ª Cãominhada promove
passeio de patudos

A

Associação dos Amigos dos
Animais de Tarouca tem sido

parceira exímia do Canil Municipal
da autarquia no apoio e promoção
do bem-estar dos patudos que ali
permanecem na expectativa de uma
adoção responsável.
Neste sentido, com temperaturas
primaveris convidativas a bons
passeios, a Associação promoveu,
com o apoio do Município de
Tarouca, no dia 22 de abril, a 4ª
Cãominhada, que permitiu que os
canídeos saíssem das instalações
do canil pudessem usufruir de
um belo passeio pelas ruas de
Tarouca, pelas mãos dos vários
voluntários que proporcionaram
esse miminho aos amigos de
quatro patas.
A iniciativa teve como mote principal
a apresentação dos cães disponíveis
no canil com vista à promoção da
adoção dos mesmos, bem como
angariação de mantas, ração, patés,
etc.

VIVER TAROUCA

Tarouca avança com combate
biológico para tentar travar
o avanço da vespa
da galha do castanheiro

F

ormada a Comissão

9 de maio de 2018 as primeiras

de Acompanhamento,

largadas do parasitoide torymus

Prevenção e Combate à Vespa

sinensis.

das Galhas do Castanheiro, de

A Comissão Local de

imediato se desenvolveu uma

Acompanhamento, Prevenção

estratégia com o objetivo de

e Combate à Vespa das Galhas

travar o avanço desta praga.

do Castanheiro é constituída

Neste propósito, a Câmara

pelo Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Tarouca, depois

Municipal de Tarouca, José

de ouvidos os técnicos da

Damião, pelo Presidente da

RefCast e da Direção Regional de

União Freguesias de Granja

Agricultura e Pescas do Norte,

Nova e Vila Chã da Beira,

decidiu investir na única forma

Victor Ferreira, pelo Técnico

de combate à vespa-da-galha-do

Agrícola, André Gouveia, pelos

Castanheiro, a luta biológica,

Técnicos da DRAPn, Joaquim

tentando assim minimizar

Alves e Manuel Sengo, pela

as espectáveis quebras de

representante da RibaFlor,

produção.

Sandra Dinis, e pelas técnicas da

Num apoio direto aos produtores

Câmara Municipal de Tarouca,

de castanha do Concelho de

Ângela Cerdeira e Sandra

Tarouca, foram realizadas no dia

Carvalho.
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Tarouca comemorou Dia Mundial dos Animais

O

Município de Tarouca
assinalou o Dia Mundial

dos Animais no dia 5 de
outubro, com um programa
direcionado para a promoção
da adoção responsável dos
animais do Canil Municipal de
Tarouca.
A iniciativa, organizada pela
Câmara Municipal de Tarouca,
com o apoio da Associação
dos Amigos dos Animais de
Tarouca, levou até Centro
Cívico da Cidade de Tarouca
alguns dos cães do Canil
Municipal que aguardam um
novo lar.
Paralelamente decorreram
atividades em que os animais
foram protagonistas, com
a presença da patrulha do
SEPNA , Grupo Cinotécnico
da GNR e animais de quinta.
Para os mais pequenos houve
ainda atelier de pinturas
faciais.
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Ação de reflorestação
na Serra de Santa Helena

M

uitas foram as famílias que
rumaram na tarde do dia 14

de janeiro ao alto da Serra de Santa
Helena a fim de integrarem a ação
de reflorestação que ali decorreu.
Os pinheiros de natal cedidos pela
autarquia, que outrora adornaram
as casas durante a quadra festiva
que findou, foram agora plantados.
Entre adultos e crianças o
entusiasmo e determinação eram
visíveis, e ninguém quis deixar de
participar e plantar a sua árvore.
Num dia solarengo de inverno
foram também muitos os que
aproveitaram os vestígios de neve
existentes para muitas brincadeiras
e até mesmo para construir um
boneco de neve.
A autarquia levou assim a efeito
uma das ações de reflorestação
previstas para o concelho, numa
iniciativa que tem por base a
promoção da sustentabilidade
ambiental.
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Ateliê de Verão Crescer
a Sorrir

A

organização do Ateliê de Verão
Crescer a Sorrir, destinado à
ocupação dos tempos livres das crianças
e jovens durante o período de férias
escolares, integra a política para a
juventude do Município de Tarouca, que
uma vez mais levou a cabo este projeto,
que pretende promover uma ocupação
divertida e saudável dos tempos livres das
crianças e dos jovens que nele participam.
De 2 de julho a 31 de agosto, cerca
sete dezenas de crianças frequentaram
este ateliê de verão, que contemplou
a realização de atividades desportivas,
piscina, ateliê dos sabores, passeios
lúdico culturais, ateliê das artes, hora
de lazer, do conto, da informática,
ações de sensibilização relacionadas
com a preservação do meio ambiente
e cuidados a ter com a exposição
solar, cinema, desfiles de moda, entre
muitas outras. Dinamizado por uma
equipa de técnicos especializados, o
ateliê procura promover a socialização,
aquisição hábitos de vida saudáveis,
desenvolvimento de competências
pessoais, conhecimento, bem como
novas aprendizagens e descobertas.
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Programa Municipal
de Incentivo à Natalidade

O

Município de Tarouca tem

a criação de incentivos à

pautado a sua atuação pela

natalidade, fixação da população

promoção de políticas que visam

e consequente combate à

melhorar a qualidade de vida dos

desertificação e envelhecimento

seus munícipes, nomeadamente

populacional, bem como o

no âmbito da ação social, de que

incentivo ao comércio local, é

é exemplo a criação do Programa

uma responsabilidade que nós

Municipal de Apoio à Natalidade.

assumimos e para a qual temos

Desde a sua implementação

direcionado os nossos esforços”.

em 2016, 248 crianças foram

O programa contempla despesas

contempladas com este

essenciais para a criança até ao

programa, criado com o objetivo

montante de 600€, ou um ano

de promover o aumento da

de creche, sendo este encargo

natalidade e, por outro lado, a

assumido pela autarquia, e

fixação e melhoria das condições

destina-se às famílias residentes no

de vida dos agregados familiares

concelho que registem os recém-

tarouquenses.

nascidos em Tarouca.

Para o Presidente da Câmara

Procurando simultaneamente

Municipal de Tarouca, Valdemar

incentivar a economia local, o

Pereira, “a autarquia tem um papel

reembolso é efetuado mediante

a desempenhar na estruturação

a apresentação de comprovativos

de mecanismos que promovam a

de despesa em bens essenciais

qualidade de vida dos habitantes

para a criança adquiridos em

tarouquenses. Dentro daquelas

estabelecimentos comerciais do

que são as nossas competências,

Concelho de Tarouca.
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Rejuvenescer Tarouca

T

endo sempre presente a

manutenção das capacidades de

etária da população tarouquense.

premissa da promoção do

leitura e escrita;

Em 2018, as atividades de

bem-estar e maior qualidade

- Da Literacia Digital,

animação sociocultural com os 13

de vida, o projeto Rejuvenescer

proporcionando-lhes o contacto

grupos em 2018 passaram por:

Tarouca é um marco na política

com as novas tecnologias;

- Ida aos lares de Tarouca, Sever,

de ação social levada a cabo pela

- Da Música, relembrando modas

S. Cosmado e Centro de Dia

Câmara Municipal, revestindo-

antigas e aprendendo novas,

de Mondim da Beira, cantar

se de importância crucial no

proporcionando-lhes momentos

as janeiras em parceria com o

âmbito da proximidade aos

de lazer e alegria;

professor de música;

cidadãos séniores do Concelho

- Da Animação Sociocultural,

- Atividades de expressão plástica

de Tarouca. O projeto continua

participando ativamente em

alusiva ao Dia Internacional da

a primar por tentar ir ao

várias atividades relacionadas

Família, à primavera, ao outono e

encontro às necessidades dos

com as expressões dramática,

ao natal: pintura, recorte, colagem,

séniores, no sentido de lhes

motora e plástica, que de

decoupage;

proporcionar momentos de

uma forma multicultural

- Jogos de expressão corporal com

convívio participativo, manter

proporcionam aos séniores

música e com bolas;

e desenvolver capacidades

o sentimento de inclusão,

físicas, de memória, de

integração, animação.

raciocínio, combater a solidão

Durante o ano de 2018, os

e o isolamento, nomeadamente

cerca de 300 séniores inscritos

através da:

no projeto participaram num

- Educação Física e

conjunto de atividades projetadas

Hidroginástica, proporcionando

e planeadas pela autarquia,

a manutenção e até

que conta com um grupo de

desenvolvimento de algumas

técnicos qualificados a trabalhar

competências físicas;

diariamente para proporcionar

- Da Literacia, proporcionando a

qualidade de vida a esta faixa
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- Jogos de atenção visual, auditiva

Vasconcelos, no âmbito do Dia

almoço comemorativo do Dia

e também puzzles;

Mundial da Alimentação, com

Internacional da Mulher;

- Participação em ações de

três pequenas peças de teatro:

- Também no fim do ano se

sensibilização para a saúde em

“ A menina que não gostava de

realizou um almoço de Natal

parceria com a UCC de Tarouca

fruta”, “Nariz Feliz” e “As sementes

para todos os participantes

e nutricionista da CMT sobre os

do sorriso”;

nas atividades do programa

temas: “ Alimentação Sénior” e

- Realização de piqueniques na Sta.

Rejuvenescer Tarouca.

“Demências”;

Eufémia em Penedono e visita às

Pretende-se pois continuar a

- Participação numa ação de

ternas de S. Pedro do Sul;

proporcionar aos nossos “maiores”

sensibilização para a proteção do

- Realização de um passeio mais

a nossa melhor atenção e

meio ambiente levada a cabo pelo

longo, desta vez à cidade de

acompanhamento no ano que já

Técnico de Saúde Ambiental do

Tomar, tendo a oportunidade de

decorre e vindouros, para que se

Centro de Saúde de Tarouca;

visitar o Convento de Cristo com

sintam felizes e integrados, lutando

- Participação no Fórum da Saúde

paragem no Santuário de Fátima;

contra o isolamento e o abandono

levado a cabo pelo Agrupamento

- No dia 8 de Março participaram,

de quem já tanto deu de si à

de Escolas Dr. José Leite de

como já vem sendo hábito, num

sociedade.
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CPCJ Tarouca assinalou
Maus-Tratos na Infância

gabinete de inSeRção
pRoFiSSional

O

Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de

S

Tarouca tem assumido um papel relevante

ob o mote “Cuidar e Proteger Ajuda-nos a Crescer”, a

no apoio à inserção ou reinserção de jovens

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco

e adultos no mercado de trabalho, tendo ano

(CPCJ), em parceria com o Agrupamento de Escolas, a

de 2018 promovido, por sua ação direta, entre

Santa Casa da Misericórdia e o CLDS 3G de Tarouca da

colocação em ofertas de emprego e integração em

Associação de Desenvolvimento Local – Vale Varosa,

medidas de apoio ao emprego, a integração de

dinamizou um conjunto de iniciativas que decorreram

165 cidadãos.

durante todo o mês de abril, Mês Internacional da

Ao longo de 2018 foram ainda mais de cinco

Prevenção dos Maus-tratos na Infância, com o objetivo

centenas de utentes que participaram em ações

de alertar, sensibilizar e envolver toda a comunidade.

de informação sobre medidas ativas de emprego

“Alertar para o importante papel que cada um

e formação, oportunidades de emprego, ações de

de nós tem na prevenção dos maus-tratos a que,

procura de emprego e desenvolvimento da atitude

lamentavelmente, muitas crianças e jovens ainda estão

empreendedora.

sujeitos nos dias de hoje, foi o que guiou a nossa linha

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de

de ação na preparação das iniciativas que foram levadas

Tarouca resulta de uma parceria entre o Instituto
de Emprego e Profissional e a Câmara Municipal
de Tarouca, e tem sede no edifício da autarquia,
com horário de funcionamento de segunda a
sexta-feira das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às
17h00. É promovido e dinamizado pelo IEFP em
parceria com as entidades públicas e privadas
sem fins lucrativos, credenciadas para apoiar os
desempregados na sua inserção no mercado
de trabalho, constituindo-se como uma rede de
suporte à intervenção dos serviços de emprego.
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Mês Internacional da Prevenção dos
a cabo durante o mês de abril”, referiu a propósito a
Presidente da CPCJ de Tarouca, Susana Gouveia.
As atividades culminaram com um concerto, que
decorreu no dia 30 de abril, no Auditório Municipal
Adácio Pestana, no qual, como não poderia deixar de
ser, as crianças assumiram papel de destaque.
Na ocasião, o Presidente da Câmara Municipal de
Tarouca, Valdemar Pereira, recordou que “a promoção
da proteção dos direitos das crianças e do seu superior
interesse é um trabalho diário, e cada um de nós tem a
responsabilidade de não poupar esforços para que os
sorrisos nas suas caras seja uma constante, pois só assim
teremos a certeza de que estamos a contribuir para um
mundo melhor”.
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Memorial homenageia
combatentes da guerra do Ultramar

N

uma cerimónia carregada de

e justa homenagem de

São Sebastião, também ele um

simbolismo, o Secretário de

reconhecimento “a todos os

guerreiro, um combatente que foi

Estado da Defesa Nacional, Marcos

combatentes e uma invocação

mandado matar por professar a sua

Perestrello, presidiu no dia 29 de

a todos os Tarouquenses que

fé, por proteger e defender o povo

abril à inauguração do memorial

por lá tombaram e que serão

cristão.

de homenagem aos combatentes

para sempre imortalizados neste

A ladear a estátua de homenagem

do Concelho de Tarouca que

monumento pelos seus nomes,

aos ex-combatentes estão as placas

participaram na Guerra do

que estão inscritos neste memorial,

que representam as 10 freguesias

Ultramar.

também em sua honra”.

existentes anteriormente, onde

Para o Presidente da Câmara

O monumento foi erguido em

constam os nomes dos filhos de

Municipal de Tarouca, Valdemar

espaço nobre da cidade de

Tarouca que perderam as suas

Pereira, esta é uma merecida

Tarouca, na Rotunda do Mártir

vidas em terras do Ultramar.
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“Dias do Património a Norte” viveram-se no

M

úsica, jogos, teatro, visitas,

exclusivo ao público escolar, que

comum das comunidades.

conversas, piqueniques

teve a oportunidade de participar

E em jeito de piquenique, o Chef

e instalações visuais fizeram

numa visita-jogo.

Tiago Emanuel Santos, coadjuvado

do Mosteiro de Santa Maria de

No dia 19 decorreram visitas

por dois alunos da Escola de

Salzedas (Tarouca) o palco do Ciclo

especiais com partilha de

Hotelaria de Lamego, e inspirado

“Dias do Património a Norte”. Os

curiosidades, memórias, história

em saberes ancestrais, apresentou

dias 18 e 19 de maio foram de arte,

e estórias, sem deixar de lado

reinterpretações da utilização

cultura e gastronomia, desenhadas

a Paisagem Cultural, resultado

da baga do sabugueiro, numa

com o traço da identidade singular

da interação do Homem com a

redescoberta da tradição e de um

do território, abrindo o mosteiro

Natureza, e a sua relação com

produto local desenvolvido ao

para um dia de descobertas e

a presença dos cistercienses na

longo dos tempos.

experiências únicas.

região do Douro Património da

No final da tarde, houve ainda

O dia 18 arrancou com uma

Humanidade e a importância da

tempo para uma performance

programação especial dedicada em

sua salvaguarda, enquanto legado

e instalação visual que contou
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Mosteiro de Santa Maria de Salzedas
com a participação da Sociedade

à Direção Regional de Cultura

Ciclo Dias do Património a Norte

Filarmónica de Salzedas e do Grupo

do Norte, Museu de Lamego e

(cuja inauguração ocorreu em

Caminho da Esperança, num

Projeto Vale do Varosa, destacou

abril, no Mosteiro de Arouca), um

espetáculo único e irrepetível.

a importância do trabalho em

evento em rede promovido pela

À noite o Claustro do Capítulo

rede, que “de forma frutífera tem

Direção Regional de Cultura do

abriu-se para o concerto de

vindo a ser desenvolvido entre as

Norte, que contou com o apoio

encerramento da segunda iniciativa

entidades com papel fundamental

do Município de Tarouca, e que

do Ciclo “Dias do Património” para

no desenvolvimento e promoção

ao longo de seis meses (de abril a

ouvir a inconfundível fadista Aldina

do nosso território e a autarquia,

setembro) transformou oito lugares

Duarte e o seu último trabalho,

que resultam em iniciativas de

patrimoniais da região Norte,

“Quando se ama loucamente”.

excelência como a que vivemos

estimulando a dinamização cultural

Na ocasião o Presidente da Câmara

aqui em Salzedas nos últimos dois

em locais de valor patrimonial

Municipal de Tarouca, Valdemar

dias”.

inesgotável, criando sentimentos de

de Carvalho Pereira, referindo-se

Esta foi a segunda iniciativa do

descoberta e de pertença.
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Voluntariado Médico em Tarouca

N

o âmbito da ação “Voluntariado Médico em
Tarouca”, um grupo de médicos voluntários de

diversas especialidades consultaram gratuitamente,
nos dias 20 e 21 de outubro, vários cidadãos
tarouquenses.
A iniciativa decorreu na UCSP de Tarouca - Unidade de
Cuidados de Saúde Personalizados, bem como na Santa
Casa da Misericórdia de Tarouca e Centros de Dia do
Concelho, onde estiveram presentes vários médicos das
especialidades de urologia, ortopedia, pneumologia,
dermatologia, otorrinolaringologia e medicina geral,
tendo realizado tratamentos e pequenas cirurgias, com
o objetivo principal de evitar deslocações aos hospitais
de referência e criar condições de conforto às pessoas
mais idosas.
Abdicando do seu tempo livre, os médicos presentes
tentam assim valorizar o trabalho em regime de
voluntariado e oferecem a sua contribuição para o
alcance da melhoria da saúde.
Na ocasião, o Presidente da Câmara Municipal de
Tarouca, Valdemar de Carvalho Pereira, felicitou os
médicos por integrarem uma ação de voluntariado
que permite “acrescentar qualidade de vida aos
cidadãos no âmbito daquilo que lhes é mais
precioso, a saúde”, tendo deixado uma palavra de
gratidão a todos os presentes e envolvidos nesta
ação.
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II Encontro Radiologia de Fusão
em Tarouca

R

adiologistas de todo o país

aos participantes no evento, que

particularidades que o enriquecem

reuniram-se em Tarouca,

decorreu no Auditório Municipal

e o tornam tão peculiar”.

nos dias 5 e 6 de outubro, no II

Adácio Pestana. O autarca

O evento, organizado pelo

Encontro “Radiologia de Fusão”,

aproveitou a oportunidade para

NUCLIRAD - Núcleo de

para partilhar conhecimentos e

desejar que “este encontro seja

Desenvolvimento dos Técnicos

experiências práticas relativas às

profícuo na partilha de saberes”,

de Radiologia, com o apoio do

diversas técnicas radiológicas.

manifestando o seu regozijo

Município de Tarouca, contou

O Vice-Presidente da Câmara

pela escolha de Tarouca para

com a participação de serviços de

Municipal de Tarouca, José Damião

a realização do encontro, “pois

radiologia de centros hospitalares

Melo, e a Diretora Executiva

também é assim que promovemos

de todo o país, bem como Escolas

do Aces Douro Sul, Albertina

o nosso território e levamos a

Superiores de Saúde e empresas da

Cardoso, deram as boas-vindas

mais pessoas o conhecimento das

área da radiologia.
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DESTAQUE

TAROUCA

Requalificação do Parque de Alcácima
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CAMINHOS AGRÍCOLAS E REGADIOS

VILA POUCA

Caminho dos Moinhos

ÁGUA E SANEAMENTO

Rede de Águas e Saneamento

Conduta de Águas Pluviais

PINHO

SALZEDAS

S. JOÃO DE TAROUCA
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Caminho da Bernanda

Caminho do Barreiro

Rede de Esgotos e reparação do troço que liga
Ponte Pedrinha ao Outeiro da Forca

ARGUEDEIRA

TAROUCA

ARGUEDEIRA

Antes

Rua Sr. Gordinho

obras municipais | VIVER TAROUCA

ARRUAMENTOS

Depois

Rua do Areeiro

GONDOMAR
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ALMODAFA
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MUROS

SALZEDAS

Muro Rua do Castelo

MOBILIDADE URBANA

Variante

TAROUCA

OUTRAS OBRAS

Parque Ribeirinho

TAROUCA
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Casa Mortuária

VALVERDE

Requalificação do Largo da Fonte

Execução do muro de suporte na Rua
do Jogo da Bola

Requalificação do Centro Paroquial

VILA CHÃ DA BEIRA

Casa Mortuária

GOUVIÃES

UCANHA

Zona Ribeirinha

Requalificação da Praça 25 de Abril

UCANHA
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UCANHA

TAROUCA

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
ANO DE 2018
ATA

7

DATA DA
REUNIÃO

11.01

ORDEM DO DIA

Deliberações de aplicação anual
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
Apoio à manutenção e divulgação turística do património histórico local – Proposta
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
Alteração do dia de realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal no mandato autárquico de 20172021
Orçamentação e gestão das despesas com pessoal em 2017 - proposta
Resumo diário da tesouraria

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

ATA
8

9

10

ATA

Paróquia do Santíssimo Nome de Salzedas – pedido de apoio para o restauro do retábulo do Altar Mor da Capela
ANO DE 2018
de Santa Marinha de Meixedo
DATA DA Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. João de Tarouca – pedido de atribuição de subsídio para a
aquisição de um Órgão Eletrónico
25.01
REUNIÃO
ORDEM DO DIA
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. João de Tarouca – despesa com eletricidade no valor de €690,34
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
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
Venda de bens móveis por motivo de inutilização – proposta de compra
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
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
Resumo diário da tesouraria

Contratação de empréstimo a longo prazo, por 20 anos, para financiamento complementar de vários
DELIBERAÇÕES
CÂMARA
MUNICIPAL
investimentos municipais comparticipados
pelo DA
Programa
Operacional
Regional do Norte- Portugal 2020 proposta
ANO DE 2018
1ª alteração ao Mapa de Pessoal para 2018 - proposta
15/02
DATA DA 1ª Revisão ao Orçamento e ao Plano de Atividades Municipal para 2018 -proposta
de fevereiro
REUNIÃO Aumento temporário dos fundos disponíveis do mês
ORDEM
DO DIA de 2018 – despacho
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
Acordo de colaboração entre a Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. e a Câmara Municipal de
Tarouca
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
Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação –
Informação referente ao período de 05.12.2017 a 09.02.2018
Isenção de pagamento das taxas devidas pela emissão de licenças diversas
Resumo diário da tesouraria

22/12

Fábrica da Igreja Paroquial de Tarouca – pedido de apoio monetário para o Jornal Sopé da Montanha
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. João de Tarouca – pedido de atribuição de subsídio para a
aquisição de um Órgão Eletrónico
Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o Município - informação 56
Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e
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dooutra
disposto
11.01
interesse
para
Município
- informação
nº
4 do art.
49ºoda
Lei do Orçamento
de Estado para 2017 – mês de dezembro de 2017
ANO DE 2018
22/12
Apoios concedidos
entidadesdas
e organismos
legalmente
com vista
prossecução
de obras
Alteração
do dia dearealização
reuniões ordinárias
da existentes,
Câmara Municipal
noàmandato
autárquico
dee2017eventos de interesse para o município, bem como às freguesias
DATA DA 2021
Isenção de licenças
diversas
e gestão
das despesas com pessoal
em 2017
proposta
REUNIÃO Orçamentação
ORDEM
DO-DIA
Resumo diário da tesouraria
Resumo diário da tesouraria
Paróquia do Santíssimo Nome de Salzedas – pedido de apoio para o restauro do retábulo do Altar Mor da Capela
Contratação
de empréstimo
a longo prazo, por 20 anos, para financiamento complementar de vários
de
Santa Marinha
de Meixedo
investimentos
municipais
Programa
Operacional
do NortePortugal
2020
Fábrica
da Igreja
Paroquialcomparticipados
da Freguesia de pelo
S. João
de Tarouca
– pedidoRegional
de atribuição
de subsídio
para
a –
minuta dode
contrato
aquisição
um Órgão Eletrónico
25.01
Compromissos
a 31
de 2017
- declaração
Fábrica
da Igrejaplurianuais
Paroquial existentes
da Freguesia
dede
S. dezembro
João de Tarouca
– despesa
com eletricidade no valor de €690,34
Recebimentos
em parcela
atraso existentes
31 de dezembro
de 2017
declaração
Aquisição
de uma
de terrenoadestinada
à construção
da-estação
elevatória da rede de tratamento de
Pagamentos
emde
atraso
existentes
a 31de
deSalzedas
dezembro
de 2017 – declaração
águas
residuais
Meixedo,
freguesia
- proposta
8/03
Pedalar Clube de Cicloturismo Tarouca BTT – pedido de apoio para o III Dualto do Varosa
Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o Município - informação
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
Aumento temporário dos fundos disponíveis do mês de março de 2018 – despacho
Resumo diário da tesouraria DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
ANO DE 2018

12

ATA

Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e
DATA DA garantias constantes da Lei nº 24/98, de 26 de maio, referente ao ano de 2017
União das Freguesias de Tarouca e Dálvares – pedido
de DO
apoio
REUNIÃO
ORDEM
DIApara a aquisição de um terreno em Dálvares,
22/03
destinado à construção de um Centro Cívico
Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (Lei nº 112/2017, de
29 de dezembro) – proposta
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
Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o Município - informação
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
Resumo diário da tesouraria

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

13

05.04

21.04

Aprovada
Aprovada

DELIBERAÇÃO
Aprovada
Aprovada
Tomado
conhecimento
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Tomado
Aprovada
conhecimento
DELIBERAÇÃO
Tomado
Aprovada
conhecimento
Tomado
Tomado
conhecimento
conhecimento
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Tomado
conhecimento
Tomado
conhecimento
Aprovada
Tomado
conhecimento
Aprovada

DELIBERAÇÃO
Aprovada
Aprovada

Indeferido
Tomado
conhecimento
Tomado
conhecimento
Tomado
conhecimento
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
Resumo diário da tesouraria

Tomado
conhecimento
Tomado
conhecimento
Aprovada

Associação Filarmónica de Tarouca – orçamento para reparação de instrumentos musicais
14

DELIBERAÇÃO

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

57

Aprovada
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
ANO DE 2018
ATA

ATA

15

16

ATA
17

18

DATA DA
REUNIÃO

ORDEM DO DIA

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.”
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
Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – informação
respeitante ao período de 10.02.2018 A 16.04.2018
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
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
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
DELIBERAÇÕES
DA CÂMARA
MUNICIPAL
Ocupação do espaço público com
tubo subterrâneo
de condução
de água de rega – proposta de deliberação
Atribuição do prémio Dr. José Leite de Vasconcelos - Lista dos melhores alunos de 2016 /2017
ANO DE 2018
Apoios em materiais concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de
DATA DA obras de interesse municipal, bem como às freguesias
cultural,
educativa, desportiva, recreativa ou outra de
REUNIÃO Apoios concedidos para atividades de natureza social,
ORDEM
DO DIA
interesses para o Município
Resumo diário da tesouraria

DELIBERAÇÃO

Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada

Aprovada
Aprovada
Tomado
conhecimento
DELIBERAÇÃO
Tomado
conhecimento
Tomado
conhecimento
Queima das Fitas 2018- Novos Fitados de Ciências da Comunicação- Faculdade de Letras da Universidade de Aprovada
Coimbra- Pedido de patrocínio
Queima das Fitas 2018- Carro das Licenciaturas de Multimédia, Design de Comunicação, Gestão de Recursos
Aprovada
Humanos, Comunicação Empresarial, Informática e Jornalismo do Instituto Superior Miguel Torga em CoimbraPedido de patrocínio
Contratação de um empréstimo de curto prazo, em regime de conta-corrente, até ao montante de €300.000,00 – Aprovada
Pedido de propostas - despacho
24.04
Pedido de autorização da Assembleia Municipal para contratação de um empréstimo a curto prazo no período de Aprovada
vigência do orçamento de 2018, em regime de conta-corrente, para ocorrer a dificuldades de tesouraria, até ao
montante de € 300.000,00 - proposta
Minuta do contrato de empréstimo de curto prazo, em regime de conta-corrente, até ao montante de €
Aprovada
300.000,00, a celebrar com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro, CRL
Resumo diário da tesouraria DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Tomado
conhecimento
03.05
ANO DE 2018
Concurso público para aquisição de energia elétrica para as instalações dos municípios da CIMDouro e afinsAprovada
DATA DA Adjudicação e aprovação da minuta do contrato
DELIBERAÇÃO
para aDO
realização
do 2º Miss Tarouca 2018
Aprovada
REUNIÃO Associação Intergeracional ELAS – Pedido de apoio
ORDEM
DIA
1ª alteração ao Regulamento dos Serviços Municipais – proposta
Aprovada
17.05
Expropriação de uma parcela de terreno destinada à construção da área de acolhimento empresarial e logística
Aprovada
de Tarouca – Depósito à Ordem do Tribunal do montante arbitrado - proposta
Determinação do valor de I (Investimento Municipal pela realização das infraestruturas gerais na área urbana do Aprovada
Município) prevista na fórmula de cálculo da TRIU, para vigorar em 2018 – proposta
Ginásio Clube de Tarouca – pedido de apoio para o Passeio de Cicloturismo de médio percurso “Até às margens
Aprovada
do Vouga” – pedido de apoio
Sofia de Almeida, residente em Vila Chã do Monte – pedido de confirmação do reconhecimento formal do
Aprovada
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
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
Tomado
interesse para o Município – INFORMAÇÃO
conhecimento
Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos Tomado
de interesse para o município, bem como às freguesias - INFORMAÇÃO
conhecimento
Resumo diário da tesouraria
Tomado
conhecimento
Associação Desportiva e Recreativa Tarouquense – 58
pedido de atribuição de subsídio no valor de € 4.000,00
Aprovada
Serviços de Abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos –
Aprovada
01.06

ATA

ATA

18

19

ATA

ORDEM DO DIA

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
Ginásio Clube de Tarouca – pedido de apoio para o Passeio de Cicloturismo de médio percurso “Até às margens
do Vouga” – pedido de apoio
Sofia de Almeida, residente em Vila Chã do Monte – pedido de confirmação do reconhecimento formal do
DELIBERAÇÕES
DALei
CÂMARA
MUNICIPAL
direito ao processo de regularização
constante da
nº 112/2017,
de 29.12 – apreciação da resposta
apresentada em sede de audiência prévia e decisão final
ANO DE 2018
Isenção de pagamento de diversas licenças
DATA DA Alienação de máquinas e de veículos inoperacionais e abate de outro equipamento – proposta
de Oliveira
REUNIÃO Processo nº 98/2017 em nome de Aníbal Pedro Pinto
ORDEM
DO DIA – aldeamento turístico – despacho
Processo nº 77/2018 em nome Valdemar de Carvalho Pereira - operação de loteamento – Despacho
Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
interesse para o Município – INFORMAÇÃO
Apreciação
e votação
dos documentos
de prestação
de contas
referentes
ao ano
de 2017, acompanhados
da
Apoios concedidos
a entidades
e organismos
legalmente
existentes,
com vista
à prossecução
de obras e eventos
ANO
DE 2018
certificação
contas e do
parecer
as mesmas,
apresentados pela Sociedade de revisores oficiais de
de
interesselegal
para de
o município,
bem
comosobre
às freguesias
- INFORMAÇÃO
contas “BDO
Associados,
diário&da
tesourariaSROC, Lda.”
DATA DA Resumo
de saneamento
REUNIÃO 1º relatório semestral sobre a execução do PlanoORDEM
DO DIA ajustado - empréstimo destinado a
saneamentoDesportiva
financeiroeno
montanteTarouquense
de € 5.136.622,73,
contratado
em 24.04.2017
Associação
Recreativa
– pedido
de atribuição
de subsídio no valor de € 4.000,00
Autorização
prévia genéricade
para
assunção
de compromissos
sua reprogramação
– informação
Serviços
de Abastecimento
água,
de saneamento
de águasplurianuais
residuais e ou
de agestão
de resíduos urbanos
–
01.06
respeitante
período
de 10.02.2018 A 16.04.2018
tarifário
paraao2018
- proposta
Nomeação
Sociedade
Revisores Oficiais
de de
Contas
“BDO ocupacionais
& Associados,eSociedade
Revisores
de e a
Proposta
dedaalteração
ao de
Regulamento
do ateliê
atividades
orientaçãodeescolar
“Crescer
Contas, Lda”, como auditora externa responsável pela certificação legal de contas
Sorrir”
Empreitada
“Construção
parque ribeirinho
de Tarouca
e deRibeirinho
regeneração
da zona ribeirinha de Ucanha, no
Compra
de 5de
prédios
rústicosdodestinados
à construção
do Parque
– proposta
âmbitoMotorizado
dos Planos de
de Tarouca
Ação de –Regeneração
Urbana
– Proposta
de abertura
de concurso
público
Clube
pedido de apoio
para(PARU)
a realização
da prova
de motocross
que terá
lugar na Serra
Isenção
taxas ao
dos artigos 5º e 6º do Regulamento de Taxas Municipais, com tubos subterrâneos de
de
Santade
Helena,
emabrigo
3 de junho
condução de
água paraerega
e outras
similares – proposta
de deliberação
Associação
Desportiva
Recreativa
Tarouquense
– Aquisição
das faixas de campeão no valor total de € 281,90
Ocupação
espaço público
com tubo subterrâneo de condução de água de rega – proposta de deliberação
Isenção
dedo
pagamento
de licenças
Atribuição
do prémio
Dr. José Leite
de Vasconcelos
- Listaexistentes,
dos melhores
2016 /2017de obras e eventos
Apoios
concedidos
a entidades
e organismos
legalmente
comalunos
vista àde
prossecução
Apoios
em materiais
concedidos
a entidades
e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de
de
interesse
para o município,
bem
co
obras
interesse- informação
municipal, bem como às freguesias
mo
às de
freguesias
Apoios concedidos
para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
Resumo
diário da tesouraria
interesses para o Município
Resumo diário
da tesouraria
Ratificação
do pagamento
no valor de €400,00 à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tarouca, respeitante
DELIBERAÇÕES
DA CÂMARA
MUNICIPALdo 6º ano no dia 9 de junho, em
ao subsídio destinado à comparticipação
do alojamento
dos catequisados
Fátima
ANO DE 2018
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
DATA DA
Ginásio Clube de Tarouca – pedido de apoio paraORDEM
suportarDO
asDIA
despesas com o I Torneio Internacional de Andebol
REUNIÃO
14/06
– Cidade de Pareces – Paredes Handball Cup, a realizar de 27 de junho a 1 de julho
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca – pedido de patrocínio para a 12ª Edição do Boletim Voz Solidária
Preços de utilização das Piscinas Municipais Descobertas/ Época Balnear de 2018 - Proposta
Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – informação
referente ao período de 17.04.2018 a 12.06.2018
Proposta de nomeação do Conselho Municipal de Educação – mandato autárquico de 2017-2021
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
Aprovada
Aprovada
DELIBERAÇÃO
Aprovada
Aprovada
Tomado
conhecimento
Aprovada
Tomado
conhecimento
Tomado
DELIBERAÇÃO
Aprovada
conhecimento
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Tomado
Tomado
conhecimento
conhecimento
Tomado
conhecimento
Tomado
Aprovada
conhecimento
Aprovada

DELIBERAÇÃO
Aprovada
Aprovada
Aprovada
Aprovada

Aprovada
Aprovada

Aprovada

Resumo diário da tesouraria

Tomado
conhecimento
Aprovada

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

Operação de loteamento com obras de urbanização de iniciativa municipal – Área de Acolhimento Empresarial e
ANO DE 2018
Logística de Tarouca – proposta

20

Aprovada

Isenção de pagamento de licenças

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

ATA

Aprovada

DATA DA
construção
do Parque Ribeirinho de Tarouca – proposta
REUNIÃO Aquisição de seis prédios rústicos destinados àORDEM
DO DIA
Contrato de empréstimo a longo prazo, por 20 anos, para financiamento complementar de vários
28.06
investimentos municipais comparticipados pelo Programa Operacional Regional do Norte – Portugal 2020 –
aditamento – despacho do Senhor Presidente da Câmara - ratificação
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
Averbamentos de licenças de táxi
2ª alteração ao Regulamento de Controlo Interno - proposta
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
Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o Município – Informação do Senhor Presidente da Câmara
Resumo diário da tesouraria
59
Ginásio Clube de Tarouca – época desportiva 201772018 – pedido de adenda ao subsídio

Aprovada
DELIBERAÇÃO
Aprovada
Aprovada

Aprovada
Aprovada
Aprovada
Tomado
conhecimento
Tomado
conhecimento
Tomado
conhecimento
Aprovada
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REUNIÃO
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
ANO DE 2018
ATA

DATA DA
REUNIÃO

ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO

ANO DE 2018
ATA

21

ATA

22

ATA

24

DATA DA Auto de receção provisório das obras de urbanização licenciadas com o alvará de construção nº 17/2013 –
– lugar da
REUNIÃO Requerente: Eduardo Martinho Vingada e Outro ORDEM
DOobra
DIA– Candaínho – Tarouca
Averbamentos de licenças de táxi
2ª alteração ao Regulamento de Controlo Interno - proposta
Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e eventos
Apreciação
votação
dos documentos
de às
prestação
de –contas
referentes
ao anoPresidente
de 2017, acompanhados
da
de
interesseepara
o município,
bem como
freguesias
Informação
do Senhor
da Câmara
certificação
legal depara
contas
e do parecer
sobre as
mesmas,
apresentados
Sociedade
de revisores
oficiais
Apoios
concedidos
atividades
de natureza
social,
cultural,
educativa,pela
desportiva,
recreativa
ou outra
de de
contas “BDO
Lda.” do Senhor Presidente da Câmara
interesse
para&oAssociados,
Município –SROC,
Informação
1º relatório
semestral
sobre a execução do Plano de saneamento ajustado - empréstimo destinado a
Resumo
diário
da tesouraria
saneamento financeiro no montante de € 5.136.622,73, contratado em 24.04.2017
Autorização
genérica
para assunção
de201772018
compromissos
plurianuais
ou a ao
suasubsídio
reprogramação – informação
Ginásio
Clubeprévia
de Tarouca
– época
desportiva
– pedido
de adenda
respeitante
ao período
de 10.02.2018
16.04.2018
DELIBERAÇÕES
DAde
CÂMARA
MUNICIPAL
Concurso
público
para adjudicação
da A
empreitada
“Construção
do Parque Ribeirinho de Tarouca e
Nomeação dada
Sociedade
de Revisores
Oficiaisnodeâmbito
Contasdo
“BDO
& de
Associados,
Sociedade deUrbana
Revisores
de e – Lote
Regeneração
Zona Ribeirinha
de Ucanha,
Plano
Ação de Regeneração
(PARU)”
DE certificação
2018
Lda”, como
auditora
externaderesponsável
pela
legal
de contas
2Contas,
- Regeneração
da Zona
Ribeirinha
UcanhaANO
– Relatório
Preliminar
– Despacho
Empreitada de “Construção do parque ribeirinho de Tarouca e de regeneração da zona ribeirinha de Ucanha, no
DATA DA Associação Recreativa e Cultural de Ucanha e Associação de Juventude da Freguesia de Gouviães – pedido de
âmbitopara
dosaPlanos
de Ação
de Regeneração
apoio
realização
do concurso
de pescaUrbana (PARU) – Proposta de abertura de concurso público
REUNIÃO
ORDEM DO DIA
Isenção depúblico
taxas ao
abrigo
dos artigos
5º e 6º do Regulamento
de Taxas
Municipais,
comde
tubos
subterrâneos
de
12.07
Concurso
para
adjudicação
da empreitada
de “Construção
do Parque
Ribeirinho
Tarouca
e
condução de água
paraRibeirinha
rega e outras
similares
proposta
deliberação
Regeneração
da Zona
de Ucanha,
no–âmbito
do de
Plano
de Ação de Regeneração Urbana (PARU)”
OcupaçãoFinal
do espaço
público com tubo subterrâneo de condução de água de rega – proposta de deliberação
Relatório
– Despacho
Atribuição
doduas
prémio
Dr. José
Leite
de Vasconcelos
- Listaexistentes,
dos melhores
2016 /2017de obras e eventos
Alienação
de
viaturas
inoperacionais
- informação
Apoios
concedidos
a entidades
e organismos
legalmente
comalunos
vista àde
prossecução
Apoios
em materiais
concedidos
a entidades
e organismos
legalmentedoexistentes,
com vistada
à prossecução
de
de
interesse
para o município,
bem
como às freguesias
– Informação
Senhor Presidente
Câmara
obras de
interesse municipal,
bem como
às freguesias
Apoios
concedidos
para atividades
de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
Apoios concedidos
para atividades
de natureza
social,
cultural, da
educativa,
interesse
para o Município
– Informação
do Senhor
Presidente
Câmara desportiva, recreativa ou outra de
interesses
parada
o Município
Resumo
diário
tesouraria
Resumo diário da tesouraria

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
Encerramento de uma conta à ordem no Novo Banco, SA – Agência de Lamego – proposta
Encerramento de três contas à ordem no Banco Comercial Português – Agência de Lamego - proposta
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
DELIBERAÇÕES
DA CÂMARA
MUNICIPALde Escolas Dr. José Leite de
Rafael Monteiro Coelho em representação
dos finalistas
do Agrupamento
26.07
Vasconcelos – isenção de taxas – Isenção de taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído
ANO DE 2018
Associação Inter Tarouca – Pedido de apoio para aquisição de equipamentos desportivos para o início da época
DATA DA desportiva
cultural,
educativa, desportiva, recreativa ou outra de
REUNIÃO Apoios concedidos para atividades de natureza social,
ORDEM
DO DIA
interesses para o Município no período de 11.07.2018 a 20.07.2018 –Informação
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
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
Abate de bens móveis, por motivo de inoperacionalidade dos bens – equipamento de informática - Informação
Resumo diário da tesouraria

14.08

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
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
Apoio ao desenvolvimento das modalidades desportivas promovidas pela Associação Desportiva e Recreativa
Tarouquense para a época de 2018/2019 - Proposta
Apoio ao desenvolvimento das modalidades desportivas, do Ginásio Clube de Tarouca para a época de
2018/2019 – Proposta
Apoio ao desenvolvimento das modalidades desportivas promovidas pela Associação Inter Tarouca para a época
de 2018/2019 – Proposta
Apoio ao desenvolvimento das modalidades desportivas promovidas pela Associação “SCT – Sport Clube de
Tarouca” para a época de 2018/2019 - Proposta
Isenção de pagamento de taxas pela emissão de licenças
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
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ANO DE 2018
ATA

DATA DA
REUNIÃO

ORDEM DO DIA

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
Aquisição de 3 prédios rústicos destinados à construção da Zona Ribeirinha de Tarouca (parcelas nºs 7, 6 e 6-A e
31) – Proposta
Contrato para a emissão de garantia bancária a celebrar com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro, CRL
– ratificação do despacho
Resumo diário da tesouraria

25

ATA

26

ATA

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
Contrato promessa de regularização de dívidas entre o Município e a sociedade “Águas do Norte, SA”
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
DELIBERAÇÕES
CÂMARA
MUNICIPAL
Fixação das condições gerais para
alienação dosDA
lotes
de terreno
da Área de Acolhimento Empresarial Local de
Tarouca e abertura de período de candidaturas para venda do lote nº10 - proposta
ANO DE 2018
Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
23.08
DATA DA interesses para o Município no período de 07.08.2018 a 21.08.2018–Informação
existentes,
com vista à prossecução de obras e eventos
REUNIÃO Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente
ORDEM DO
DIA
de interesse para o município, bem como às freguesias no período de 07.08.2018 a 21.08.2018 - Informação
Processo Nº 77/18 - Operação de Loteamento - Local: Quinta da Boavista, Dalvares, UF de Tarouca e Dalvares Titular: Valdemar De Carvalho Pereira
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
Resumo diário da tesouraria
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
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
FC Lusitanos de Samedam – Festa anual do Clube – subsídio no valor de € 1.000,00 – ratificação do
pagamento
Ação Social Escolar – Refeições e material escolar – proposta
17.09
DA CÂMARA
MUNICIPAL
Ação social escolar – DespachoDELIBERAÇÕES
do Senhor Presidente
da Câmara
de isenção do pagamento do passe
escolar – ratificação
ANO DE 2018
Academia de Música da Câmara Municipal de Tarouca – Ano letivo 2018/2019 – Atualização dos preços
DATA DA das atividades – proposta
plurianuais ou a sua reprogramação –
REUNIÃO Autorizações prévia genérica para assunção de compromissos
ORDEM DO DIA
informação referente ao período de 12.06.2018 a 12.09.2018
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
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
Jogos Florais Vale do Varosa 2018
Grupo de cidadãos apresenta abaixo assinado sobre o encerramento do edifício do Jardim de Infância do
Castanheiro do Ouro
Processo Nº 53/18 - Operação de Loteamento - Local: Lugar da Naba, UF de Tarouca e Dálvares - Titular:
Aquigarante, Lda.
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
Isenção de pagamento de licenças
Resumo diário da tesouraria

27

20.09

28

04.10

Delegação na CIM Douro das competências de Autoridade Municipal de Transportes – pedido de
autorização à Assembleia Municipal e minuta do contrato interadministrativo
Resumo diário da tesouraria
Associação Recreativa e Cultural de Dálvares - Apoio ao desenvolvimento das atividades a desenvolver no ano
2018
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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
Jogos Florais Vale do Varosa 2018
Grupo de cidadãos apresenta abaixo assinado sobre o encerramento do edifício do Jardim de Infância do
Castanheiro do Ouro
Processo Nº 53/18 - Operação de Loteamento - Local: Lugar da Naba, UF de Tarouca e Dálvares - Titular:
Aquigarante, Lda.
DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
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
ANO
DE 2018
Isenção de pagamento de licenças
DATA DA Resumo diário da tesouraria DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
REUNIÃO
ORDEM DO DIA
ANO DE 2018
Delegação na CIM Douro das competências de Autoridade Municipal de Transportes – pedido de
DATA DA autorização à Assembleia Municipal e minuta do contrato interadministrativo
20.09
REUNIÃO Resumo diário da tesouraria
ORDEM DO DIA
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
Sociedadeade
revisores oficiais
Associação Recreativa e Cultural de Dálvares - Apoio
ao desenvolvimento
das atividades
desenvolver
no anode
04.10
contas “BDO & Associados, SROC, Lda.”
2018
1º relatório
semestral
sobre a execução
do Plano
de saneamento
ajustado
- empréstimo
destinado
a e eventos
Apoios
concedidos
a entidades
e organismos
legalmente
existentes,
com vista
à prossecução
de obras
saneamento
financeiro
no montante
de € às
5.136.622,73,
contratado
de
interesse para
o município,
bem como
freguesias (alínea
o) do em
nº124.04.2017
do artigo 33º do Anexo I à Lei nº
Autorização
assunção de
compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – informação
75/2013,
de prévia
12.09) genérica
- Períodopara
de 22.08.2018
a 01.10.2018
respeitante
ao período
10.02.2018
A 16.04.2018
Apoios
concedidos
parade
atividades
de natureza
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
Nomeaçãopara
da Sociedade
de(alínea
Revisores
Oficiais
Contas
& Associados,
de12.09)
Revisores
de e de
interesse
o Município
u) do
nº1 dodeartigo
33º“BDO
do Anexo
I à Lei nº Sociedade
75/2013, de
- Período
Contas,
Lda”,
como
auditora
externa
responsável
pela certificação legal de contas
22.08.2018 a 02.10.2018
Empreitada
“Construção
ribeirinho
Tarouca
e de regeneração
dado
zona
ribeirinha
de Ucanha, no
Processo
n.ºde
3/99Operaçãodo
deparque
Loteamento
comde
obras
de urbanização
no Lugar
Mártir
de S. Sebastião
âmbito dos
Planos
de Ação
de eRegeneração
Titular:
Carlos
Lourenço,
Filho
Genro, Lda Urbana (PARU) – Proposta de abertura de concurso público
IsençãodedeUrbanização
taxas ao abrigo
dos artigos
5º e 6º doem
Regulamento
de Taxas Municipais,
com
tubos subterrâneos de
Obras
– Execução
dos trabalhos
falta pelo Município
- Proposta de
Decisão
conduçãon.º
de 136/18
água para
rega e outras similares
– proposta
Processo
– Alteração/ampliação
de um
edifício de
de deliberação
habitação sito no Lugar da Costa – Dálvares Titular:
Ocupação
espaço
público
subterrâneo
de condução
de água
de rega – proposta de deliberação
Dina
Mariado
Carmo
Correia
Di com
Luigi tubo
- Proposta
de aprovação
do projeto
de arquitetura
Atribuiçãonºdo204/17
prémio– Dr.
Joséde
Leite
de Vasconcelos
- Lista
melhoressita
alunos
de 2016
/2017do Mercado,
Processo
Pedido
alteração
da operação
de dos
loteamento,
no lugar
de Souto
Apoios em
materiais concedidos
entidades Pereira
e organismos
legalmente
existentes,
vista
à prossecução
DA CÂMARA
MUNICIPAL
Tarouca
Requerente:
EduardoDELIBERAÇÕES
daa Conceição
da Silva
- Proposta
de decisãocom
sobre
a alteração
do usode
dos
obras5de
lotes
e 6interesse municipal, bem como às freguesias
ANO
DE
2018
Apoios concedidos
para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
Resumo
diário da tesouraria
interesses para o Município
DATA DA
Resumo diário da tesouraria
para DO
atividades
REUNIÃO Transferência de verba destinada a material escolar
ORDEM
DIA complementares no âmbito de projetos
educativos – ano letivo de 2018/2019 - proposta
18.10
Casa Memória Dr. José Leite De Vasconcelos - Apoio à Freguesia de União de Freguesias de Gouviães e Ucanha proposta
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
Construção da Capela Mortuária de Valverde - Apoio à Freguesia de União de Freguesias de Tarouca e Dálvares –
proposta
Aquisição de um prédio rústico (parcela nº 29) destinado à construção do Parque Ribeirinho de Tarouca proposta
Eficiência energética na iluminação pública no concelho de Tarouca – projeto de execução e orçamento proposta
Resumo diário da tesouraria
31.10

ATA

Discussão e votação da proposta das Grandes Opções do Plano, do Orçamento Municipal e do mapa de
pessoal para o ano de 2019
Contratação de um empréstimo a curto prazo no período de vigência do orçamento de 2019, em regime de
DA CÂMARA
MUNICIPAL
conta-corrente, para ocorrer aDELIBERAÇÕES
dificuldades de tesouraria,
até ao
montante de € 400.000,00 - proposta
Fixação do valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis incidente sobre prédios urbanos, respeitante ao
ANO DE 2018
ano de 2018 a liquidar em 2019, e redução desta taxa nos casos de prédios de sujeitos passivos com
DATA DA dependentes a cargo – proposta
Urbana
da sede do Concelho, de Ucanha e
REUNIÃO Projetos dos Programas Estratégicos de Reabilitação
ORDEM
DO (PERU’s)
DIA
Gouviães, de Salzedas, de S. João de Tarouca e do Outeiro – proposta
Cessão da exploração do Bar e Restaurante da Piscina Municipal de Tarouca – Abertura de concurso público proposta
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
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tarouca – pedido de renovação de protocolo para o
ano de 2019
Isenção de licenças
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
Resumo diário da tesouraria
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
Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o Município – Informação do Senhor62
Presidente da Câmara
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P - pedido de parecer relativo à escala de turnos das farmácias
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DATA DA
REUNIÃO

ORDEM DO DIA

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
DELIBERAÇÕES
DA CÂMARA
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários
de TaroucaMUNICIPAL
– pedido de renovação de protocolo para o
ano de 2019
ANO DE 2018
Isenção de licenças
DATA DA Processo de operação de loteamento com obras de urbanização 91/18 – Requerente Luís de Melo Teixeira –
REUNIÃO Lugar – Quinta da Cerca – Pedido: Operação de loteamento
ORDEM DOcom
DIA obras de urbanização
Resumo diário da tesouraria
Apoios concedidos a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à prossecução de obras e
eventos
de interesse
o município, de
bem
como àsde
freguesias
– Informação
do Senhor
Presidente
da
Apreciação
e votaçãopara
dos documentos
prestação
contas referentes
ao ano
de 2017,
acompanhados
da
Câmara
certificação legal de contas e do parecer sobre as mesmas, apresentados pela Sociedade de revisores oficiais de
DELIBERAÇÕES
DA CÂMARA
contas “BDO
& Associados,
SROC,
Lda.”
Apoios
concedidos
para atividades
de natureza social,
cultural,MUNICIPAL
educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse
para
o Município
doPlano
Senhor
daajustado
Câmara - empréstimo destinado a
1º relatório
semestral
sobre– aInformação
execução do
dePresidente
saneamento
ANO DE 2018
saneamento financeiro
de € 5.136.622,73,
contratado
em 24.04.2017
Administração
Regionalno
de montante
Saúde do Norte,
I.P - pedido de
parecer relativo
à escala de turnos das farmácias
Autorização
genérica
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compromissos
a sua reprogramação
– informação
Municípioprévia
de Tarouca,
nospara
termos
do n.ºde
2 do
artigo 3.º daplurianuais
Portaria n.ºou277/2012
de 12 de setembro
DATA DA no
respeitante
aonº
período
10.02.2018
A 16.04.2018
do lote
10 da de
Área
de Acolhimento
Empresarial
e Logística
de Tarouca – Adjudicação - proposta
REUNIÃO Venda
ORDEM DO
DIA
Nomeação
da Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas “BDO & Associados, Sociedade de Revisores de e
CLDS
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– relatório
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da Beira
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órgão público
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de7,Taxas
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Abertura
período
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8 e 9Municipais,
da AAEL – proposta
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de deliberação
Destruição
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- proposta
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de com
águavista
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– proposta de obras
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concedidos
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e organismos
legalmente
existentes,
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e eventos
Atribuição
dopara
prémio
Dr. José Leite
Vasconcelos
- Lista
dos melhores
2016 /2017
de
interesse
o município,
bem de
como
às freguesias
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Senhorde
Presidente
da Câmara
em materiais
concedidos
a entidades
e organismos
legalmente
existentes,
comrecreativa
vista à prossecução
Apoios concedidos
para
atividades
de natureza
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educativa,
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ou outra dede
obras de interesse
municipal,
bem como do
às freguesias
interesse
para o Município
– Informação
Senhor Presidente da Câmara
Apoios concedidos
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de com
natureza
cultural, educativa,
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Processo
de operação
deatividades
loteamento
obrassocial,
de urbanização,
no lugar da
Naba, emrecreativa
Tarouca -ou
Req.
interesses para
Aquigarante
Ldao-Município
proposta
Resumo diário da tesouraria
Pedido de autorização à Assembleia Municipal para a contratação de um empréstimo a curto prazo, até ao
DA do
CÂMARA
MUNICIPAL
montante de € 400.000,00, noDELIBERAÇÕES
período de vigência
orçamento
de 2019, em regime de conta-corrente, apenas
para ocorrer a dificuldades de tesouraria – Proposta
ANO DE 2018
Informação no cumprimento da deliberação da Assembleia Municipal de 15.12.2017, sobre os apoios concedidos
29.11
DATA DA às Freguesias, no quadro de promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações, nos
I à Lei nº
de 12 de setembro – Período de
REUNIÃO termos da alínea j) do nº 1 do artigo 25º do Anexo
ORDEM
DO75/2013,
DIA
01.01.2018 a 26.11.2018
Autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação – informação
referente ao período de 13.09.2018 a 27.11.2018
2ª revisão ao orçamento e ao plano de atividades municipais e 1ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos
para 2018 – Proposta
Aquisição de dois prédios rústicos destinados à Zona Ribeirinha de Tarouca (Parcelas nºs 33 e 34) – Despacho do
Senhor Presidente da Câmara - ratificação
Aquisição de cinco prédios rústicos destinados à Zona Ribeirinha de Tarouca (Parcelas nºs 14,16 e 19) –proposta
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
Apoios concedidos para atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o Município – Informação do Senhor Presidente da Câmara
Resumo diário da tesouraria

documento em atualização
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Composição Da Assembleia Municipal De
Tarouca No Mandato Autárquico 2017-2021

Presidente da Assembleia Municipal:

Rui Manuel da Costa Pereira

1ª Secretária

2º Secretário

António Luís
Carrapa Sarmento

Liliana Matias
Soares

José Manuel
João Miguel Oliveira
de Andrade Oliveira
Sarmento

Liliana Luísa Dias
Monteiro

Tiago José Gomes
Ildefonso

Rufino Marcelo
Queiroz

Manuel Francisco Alves
Tiago Jorge
Pinto Laranjo
Martins Eusébio

Sara Maria Paiva
da Guia

Manuel do Carmo
Ferreira

João Manuel Santos
Félix

Luís Gonzaga de
Lemos Pereira Leite

José António
Amaro Nunes

Vítor Alexandre
Cardoso Ferreira

Rui Fernando
Guedes Raimundo

Carlos Alberto
Moura Cabral

Manuel Leite
dos Santos

Pompeu Ventura
Sorrilha

GRUPO MUNICIPAL DO PS

Carlos Alberto dos Santos Assunção Teixeira

GRUPO
MUNICIPAL
DO CDS/PP

GRUPO MUNICIPAL DO PSD

Anabela Sousa Campos Santos Carvalho

Assembleia Municipal de Tarouca – Espaço de

A

Assembleia Municipal de Tarouca é o órgão mais
representativo do Município de Tarouca dotado

de poderes deliberativos. As grandes linhas de ação
e os documentos mais relevantes são ali discutidos e
aprovados. Deste modo, o Órgão Executivo submete à
Assembleia Municipal os documentos que a Lei exige
para depois concretizar.
No atual mandato autárquico, a Assembleia
Municipal é constituída por 15 membros eleitos
diretamente e pelos 7 Presidentes das Juntas de
Freguesia do Concelho, num total de 22 membros,
os quais representam as diversas forças políticas do
Município. A Assembleia Municipal é o espaço de
Cidadania Política de portas abertas para todos os
Tarouquenses residentes ou espalhados pelo País e
pelo Mundo.
Ao longo do primeiro ano de atividade, tem-se pautado
por fomentar a participação dos cidadãos e promover
espaços de partilha e discussão de temáticas relevantes
para o Concelho.

> Como podem os munícipes intervir
nas sessões da Assembleia Municipal?
Em cada sessão existe um período de intervenção do
público, dividido em dois momentos, com a duração
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Cidadania Política
máxima de 30 minutos cada um, para apresentação de

lo até ao início da reunião;

assuntos de interesse municipal, podendo também ser

b) Para intervirem no segundo momento, a inscrição

colocadas questões, desde que diretas e objetivas, sobre

deverá ser efetuada antes da discussão do último ponto

assuntos a debater na ordem do dia.

da ordem do dia.

O primeiro momento inicia-se logo após a

O tempo de intervenção é dividido pelo número

votação da ata da reunião anterior e da leitura da

de pessoas inscritas, garantindo-se um mínimo de 3

correspondência recebida. O segundo momento

minutos de intervenção por pessoa.

iniciar-se-á após a conclusão do período da ordem do

Esgotado o tempo do primeiro momento do período

dia.

de intervenção e sempre que haja pessoas ainda

Os cidadãos podem intervir a titulo individual ou em

inscritas que não tenham tido oportunidade de

representação de instituições do Concelho, podendo

intervir, passarão automaticamente para o segundo

fazê-lo durante o máximo de 5 minutos por cada

momento.

pessoa, desde que, previamente, se tenham inscrito

Qualquer pessoa que tenha intervindo no primeiro

e apresentado sumariamente o assunto por escrito à

momento pode intervir no segundo momento sobre

Mesa, conforme se indica:

outro assunto, desde que não tenha sido esgotado o

a) Para intervirem no primeiro momento, deverão fazê-

tempo disponível.

Comissão Permanente
Em abril 2018 foi constituída a Comissão Permanente
do mandato autárquico 2017/2021, composta
pelos 3 membros da Mesa e pelos 3 líderes dos
Grupos Municipais, a qual reúne periodicamente. As
diversas forças politicas têm contribuído, com as suas
diferenças de opinião, para se conseguir realizar um
frutuoso trabalho.

3

Comemorações do 44º aniversário do 25 de

A

s comemorações do 44º aniversário do 25 abril, na

homenagem aos nossos heróis.

cidade de Tarouca, iniciaram com muitas pessoas

De seguida, teve início a Caminhada da Liberdade e o

a assistirem ao hastear das Bandeiras ao som do Hino

Passeio BTT, com a participação de muitos atletas que

Nacional tocado pela Banda do Vale Varosa (composta

percorreram diversas ruas da cidade e terminaram no

por elementos das 5 Bandas Musicais do Concelho),

Centro Cívico, onde teve lugar um almoço-convívio para

com a presença do Corpo de Bombeiros.

todos.

A Banda do Vale do Varosa seguiu depois em direção

No início da tarde, as Bandeiras de Portugal, do

ao Quartel dos Bombeiros e ali prestou uma justa

Concelho e da União Europeia foram transportadas dos

4
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abril
Paços do Município para o Auditório Municipal Adácio

Partido Social Democrata, e dos Senhores Presidentes

Pestana pelos líderes dos diferentes grupos municipais

da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal.

das forças políticas com assento na Assembleia

A tarde terminou com uma bela recriação histórica-

Municipal, seguidas pelos titulares do Poder Local e pelas

musical do 25 de Abril, oferecida pelos professores

bandeiras das Associações/Instituições do Concelho.

e alunos da Academia de Música de Tarouca e com

Já no Auditório Municipal Adácio Pestana teve lugar a

a entrega do prémio Dr. José Leite de Vasconcelos

sessão solene, com a intervenção dos representantes

aos melhores alunos do Agrupamento de Escolas de

dos grupos municipais do CDS/PP; Partido Socialista;

Tarouca no ano letivo de 2016/2017.
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“Proteção Civil: Riscos
Presentes - Oportunidades
no Futuro”

N

a Assembleia de 25 de junho,

de destruição, intensidade, os

o 2º Comandante Distrital

danos que causam nas pessoas

de Viseu da Proteção Civil, Dr.

e seus bens e a complexidade

Humberto Sarmento, filho da Nossa

das operações de combate aos

Terra, pôde elucidar os presentes

mesmos.

sobre o tema “Proteção Civil: Riscos

Foram apresentadas perspetivas

Presentes – Oportunidades no

para o futuro no combate aos

Futuro”.

incêndios florestais - tendo sido

A comunicação versou sobre

abordada a necessidade de se

a Organização da Proteção

utilizarem técnicas diferenciadas

Civil nos seus vários níveis de

no combate, nomeadamente

ação, - Nacional, Distrital e

maquinaria pesada e recurso ao uso

Municipal – respetivas Estruturas

de fogo, quer no combate, quer na

de Coordenação Política e

prevenção.

Operacional.

Deu-se ênfase à necessidade de

Foi feita uma abordagem aos riscos

a prevenção ser efetiva, através

naturais, tecnológicos e mistos

de limpezas consagradas na

com suscetibilidade no Concelho

legislação em vigor, criando

de Tarouca, com destaque para

nas populações uma cultura de

os incêndios florestais, bem como

segurança/procedimentos que

sobre as particularidades dos

lhes permita valer-se a si próprias

incêndios florestais na atualidade,

caso ocorram incêndios de

nomeadamente a sua capacidade

grandes dimensões.

6
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“Agricultura e Desenvolvimento Rural”

A

Assembleia Municipal de

Foi feita uma abordagem das

e 3 de setembro que destruíram

Tarouca, no dia 24 de

caraterísticas edafoclimáticas

grande parte das culturas. Neste

setembro, abordou e debateu

ímpares do nosso concelho.

sentido, o entusiástico orador falou

outro tema de relevância para o

Segundo o Eng. André Gouveia,

na premência da instalação de redes

concelho, versando, desta vez, sobre

o concelho de Tarouca insere-se

de cobertura anti granizo.

“Agricultura e Desenvolvimento

num lote de zonas extremamente

Foi também abordada a

Rural”.

agrícolas.

problemática do decréscimo

Assim, nesta sessão, amplamente

No entanto, vão aparecendo

produtivo das culturas associado

assistida por público do concelho

alguns fatores destruidores desta

à carência de água, pelo que foi

e de concelhos vizinhos, o

potencialidade como as alterações

lançado o apelo para a construção

Engenheiro André Gouveia, jovem

climáticas que se têm vindo a

de alguns pontos de concentração

empreendedor e filho da terra, pôde

fazer sentir, como por exemplo, as

hídrica, nomeadamente em

elucidar os presentes sobre o tema.

intempéries dos dias 20, 29 de junho

Vilarinho e Dalvares.

A

Comissão Permanente da
Assembleia Municipal de
Tarouca, por forma a tornar
mais profícuas as reuniões
e poder proporcionar mais
informação ao cidadão
tarouquense, decidiu passar a
apresentar temas informativos
de relevância para o concelho,
no decurso das sessões da
Assembleia Municipal.
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A

Assembleia Municipal
congratula-se com a qualidade
das comunicações dos oradores
convidados e com o profícuo
debate entre público, deputados
e executivo camarário, bem como
reitera o convite à população para
participar ativamente nas Assembleias
Municipais, contribuindo para a
discussão de temas relevantes para a
vida do nosso concelho.

Sessão Ordinária de 15.12.2017

do Programa de Desenvolvimento Rural 2020;
para que proceda à sua reanálise.

– Tomado conhecimento da constituição dos
Grupos Municipais, cuja composição a seguir

– Deliberado por maioria de catorze votos a

se transcreve:

favor e três abstenções aprovar o seguinte:

– Constituição do Grupo Municipal do PSD

a) o Orçamento Municipal para o ano de dois

– Direção: António Luís Carrapa Sarmento

mil e dezoito e respetivos anexos;

e ainda pelos seguintes elementos: Anabela

b) as Grandes Opções do Plano para dois mil e

Sousa Campos Santos Carvalho; Carlos Alberto

dezoito e respetivos anexos;

dos S. Assunção Teixeira; João Manuel Santos

c) o mapa de pessoal para o ano de dois mil e

Félix; João Miguel Oliveira Sarmento; José

dezoito;

Manuel de Andrade Oliveira; Liliana Luísa Dias

d) as seguintes medidas para orientar a

Monteiro; Liliana Matias Soares; Manuel do

execução orçamental em 2018, constantes do

Carmo Ferreira; Manuel Francisco Alves Pinto

articulado suprarreferido:

Laranjo; Rui Fernando Guedes Raimundo; Rui

“ARTICULADO CONTENDO AS MEDIDAS

Manuel da Costa Pereira; Tiago José Gomes

PARA ORIENTAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Ildefonso; Vítor Alexandre Cardoso Ferreira;

A Lei nº 73/2013, de 03.09, que estabelece o

Rufino Marcelo Queirós e Tiago Jorge Martins

regime financeiro das autarquias locais e das

Eusébio.

entidades intermunicipais, fixa no capítulo

– Constituição do Grupo Municipal do PS –

IV as regras orçamentais, que incluem um

Direção: José António Amaro Nunes e pelos

novo calendário orçamental e a definição dos

seguintes elementos: Luís Gonzaga de Lemos

elementos do orçamento.

Pereira Leite; Manuel Leite dos Santos, Sara Maria

No artigo 46º daquele diploma prevê-se que

Paiva da Guia; e João Filipe Lopes Correia.

o orçamento municipal inclui, entre outros,

– Constituição do Grupo Municipal do CDS/

o articulado que contenha as medidas para

PP – Carlos Alberto Moura Cabral.

orientar a execução orçamental.
Assim, nos termos da alínea d) do nº1 do

– Aprovado por unanimidade um voto de

artigo 46º da Lei nº73/2013, de 03.09, a

protesto e recomendação à Autoridade

Assembleia Municipal aprova, sob proposta

de Gestão das candidaturas apresentadas

da Câmara Municipal de 07.12.2017, o

por todas as freguesias do Concelho,

seguinte:

designadamente pelas Freguesias de: Mondim
da Beira; Salzedas; S. João de Tarouca;

Artigo 1º

Freguesia de Várzea da Serra; União das

(Objeto)

Freguesias de Granja Nova e Vila Chã da

Em cumprimento do disposto na alínea d) do nº

Beira; União das Freguesias de Gouviães e

1 do artigo 46º da Lei nº 73/2013, de 03.09, são

Ucanha; e União das Freguesias de Dálvares e

aprovadas as medidas para orientar a execução

Tarouca, à operação 8.1.3/2016 – Prevenção

orçamental o ano 2018, as quais fazem parte

da floresta contra agentes bióticos e abióticos,

integrante do orçamento municipal.
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n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e cumpridos os demais

(Saneamento financeiro)

requisitos legais de realização de despesas.

A execução orçamental deve dar cumprimento ao

3. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia

plano de saneamento financeiro em curso, aprovado

Municipal deverá ser presente uma listagem com os

pelos órgãos municipais em 2017, com as adaptações

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da

necessárias, nomeadamente as decorrentes de:

autorização prévia genérica concedida.

a) alterações legislativas supervenientes que devam
prevalecer sobre o mesmo;

Artigo 4º

b) implementação de novas e ou complementares

(Delegação de competência no Presidente da Câmara)

medidas de maximização da receita e de contenção da

A Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto no nº3

despesa corrente;

do artigo 6º da LCPA, delega no Presidente da Câmara

c) acesso aos fundos comunitários para novos

Municipal a competência para assumir compromissos

investimentos municipais, desde que não impliquem

plurianuais, nos casos em que o respetivo valor seja

prejuízo para o cumprimento dos objetivos de redução

inferior a € 99 759,58.

da dívida total aprovados.
Artigo 5º
Artigo 3º

(Atualização da tabela de taxas municipais)

(Autorização prévia genérica para assunção de

Ao abrigo do disposto no nº1 do artigo 9º da Lei nº

compromissos plurianuais ou a sua reprogramação)

53-E/2006, de 29.12, a Tabela de Taxas Municipais,

1.A Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto no

publicada no Diário da República, 2ª série, nº135, de

artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21.06 e

14.07.2010, é atualizada, em 2018, em 1,4%, de acordo

para efeitos de aplicação da alínea c) do nº1 do artigo

com a projeção da taxa de inflação, na área do euro,

6º da Lei nº 8/2012, de 21.02 (LCPA), por razões de

indicada no Relatório do Orçamento do Estado para o

simplificação e celeridade processual, dá autorização

próximo ano.

prévia genérica à assunção de compromissos
plurianuais, independentemente da sua forma

Artigo 6º

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou

(Autorização genérica com limites à concessão de

a sua reprogramação, contratos de locação, acordos

isenções e reduções fiscais)

de cooperação técnica e financeira, excluindo os

1.Para efeitos do disposto no nº2 do artigo 16º da

compromissos já autorizados em exercícios anteriores,

Lei nº 73/2013, de 03.09, é autorizada a concessão

até aos seguintes montantes máximos:

de isenções e reduções de taxas municipais, nos

2019: € 4 300 000,00

termos previstos no Regulamento Municipal de Taxas

2020: € 3 544 000,00 e

Municipais, publicado no Diário da República, 2ª série,

2021: € 3 100 000,00

nº 135, de 14.07.2010, até aos seguintes montantes:

2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto

a) Serviços, atividades e licenciamentos diversos: € 1000;

da autorização prévia concedida nos termos do

b) Edificação e urbanização: € 12 500,00;

número anterior, só poderá fazer-se quando, para além

c) Utilização, aproveitamento e ocupação de espaços

das condições previstas no número anterior, sejam

e bens do domínio público e privado municipal: €

respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei

40000,00.

9
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2.Os montantes fixados no número anterior resultam

designadamente com a aquisição de serviços e bens

do cálculo efetuado pelos serviços municipais, com base

através de locação com opção de compra, locação

nas isenções e reduções concedidas em 2017 e nas

financeira, locação-venda ou compra a prestações com

previstas para 2018.

encargos, quando:

3. A atribuição das isenções e reduções fiscais deve ser

a) Resultem de planos ou programas plurianuais

precedida de prévio enquadramento nas normas do

legalmente aprovados; ou

regulamento municipal e visam:

b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58

a) incentivar a fixação de famílias no concelho, em

€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da

especial nas zonas históricas;

sua contração e o prazo de execução de três anos,

b) apoiar as famílias com menores recursos financeiros;

nos termos previstos no artigo 22º do Decreto-Lei nº

b) incentivar a fixação de empresas e os pequenos

197/99, de 08.06.

produtores agrícolas;
c) incentivar a prática desportiva e a utilização dos

Artigo 9º

equipamentos de utilização coletiva existentes, por

(Taxa Municipal de Direitos de Passagem)

munícipes de todos os escalões etários;

É aprovada a cobrança da Taxa Municipal de Direitos

d) incentivar a realização de eventos culturais,

de Passagem (TMDP), prevista na alínea b) do nº 2 do

desportivos ou outros, com interesse para a população

artigo 106º da Lei nº 5/2004, de 10.02, alterada pela

local e que contribuam para a dinamização e

Lei nº 82-B/2014, de 31.12 e pela Lei nº 127/2015, de

divulgação das potencialidades do concelho;

03.09, para vigorar em 2018, a qual será determinada

e) apoiar instituições particulares de solidariedade

com base na aplicação do percentual de 0,25% sobre

social e outras entidades, na realização de atividades de

cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes

natureza social, educativa, cultural ou desportiva, com

e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao

interesse para a população local.

público, em local fixo, para todos os clientes finais da
área do Município de Tarouca.

Artigo 7º
(Administração direta)

Artigo 10º

Ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 18º do Decreto-

(Atualização da norma de controlo interno)

lei nº 197/99, de 08.06 é autorizada a execução por

A Câmara Municipal procede em 2018 à atualização do

administração direta de obras constantes do Plano

regulamento do controlo interno.”

Plurianual de Investimentos para 2018, até ao valor de
– Deliberado por maioria de catorze votos a favor e

€ 250 000,00, por cada uma.

três abstenções autorizar a contratação com a Caixa de
Artigo 8º

Crédito Agrícola Mútuo da Beira Douro, CRL, com sede

(Abertura de procedimentos de contratação pública

em Lamego, um empréstimo de curto prazo, em regime

com encargos em mais de um ano económico)

de conta-corrente, até ao montante de € 400.000,00

É autorizada a abertura de procedimentos de

(quatrocentos mil euros), a utilizar durante o ano de

contratação pública relativos a despesas que deem

dois mil e dezoito, apenas para ocorrer a dificuldades

lugar a encargo orçamental em mais de um ano

de tesouraria, à taxa de juro variável indexada à Euribor

económico ou em ano que não seja o da sua realização,

a 6 meses, acrescida do spread de 0,90% (zero vírgula
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* 1.ª revisão ao Orçamento da Receita, que apresenta

pode ser inferior ao spread) e nas demais condições

inscrições/ reforços no montante de € 167 810,61

constantes da sua proposta.

(inclui a utilização do saldo da gerência anterior no
montante de € 167 760,61) e diminuições no montante

– Deliberado por unanimidade aprovar fixar em

de € 2 633 610,61;

5% (cinco por cento) a participação variável no IRS,

* 1ª revisão ao Orçamento da Despesa, que apresenta

incidente sobre os respetivos rendimentos de dois

reforços no montante de € 25 500 e diminuições no

mil e dezassete e a arrecadar em dois mil e dezoito,

montante de € 2 491 300;

pretendida por este município, para efeitos do disposto

* 1ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos que

no artigo vinte e seis da Lei número setenta e três/dois

apresenta diminuições no montante de € 1 107 277.44,

mil e treze, de três de setembro.

no corrente ano; e
*1ª revisão ao Plano de Atividades Municipais,

– Foi deliberado por unanimidade o seguinte:

que apresenta reforços no montante de € 1 820 e

a) Fixar, nos termos do nº5 do artigo 112º do Código

diminuições no montante de € 344 805,55, no corrente

do Imposto Municipal sobre Imóveis, a seguinte taxa

ano.

do Imposto Municipal sobre Imóveis incidente sobre
prédios urbanos respeitante ao ano de 2017 a liquidar

– Deliberado por unanimidade autorizar, no uso da

em 2018: 0,3%.

competência do disposto na alínea k) do nº 1 do art.

b) Fixar, nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 112º-

25º do citado Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12.09, a

A do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis,

renovação dos acordos de execução celebrados, e

aditado pela Lei nº 7-A/2016, de 30.03, a seguinte

vigentes, com todas as juntas de freguesia da área da

redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis

circunscrição territorial deste Município, ou seja, com:

incidente sobre prédios urbanos, respeitante ao ano

1- Junta de Freguesia de Mondim da Beira;

de 2017 a liquidar em 2018, a aplicar ao prédio ou

2- Junta de Freguesia de S. João de Tarouca;

parte de prédio urbano destinado a habitação própria

3- Junta de Freguesia de Salzedas;

e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado

4- Junta de Freguesia de Várzea da Serra;

familiar e que seja efetivamente afeto a tal fim,

5- Junta de Freguesia da União de Freguesias de

atendendo ao número de dependentes que, nos termos

Gouviães e Ucanha;

do Código do IRS, compõem o respetivo agregado

6- Junta de Freguesia da União de Freguesias de Granja

familiar, de acordo com a seguinte tabela:

Nova e Vila Chã da Beira; e
7- Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Tarouca e Dálvares,

Número de dependentes
a cargo

Dedução fixa
(em €)

1

20

– Período de vigência da renovação: de 18.10.2017

2

40

até ao termo do mandato autárquico 2017-2021, sem

3 ou mais

70

prejuízo do disposto no nº3 do artigo 134º do citado

nas seguintes condições:

diploma.
- Deliberado por unanimidade aprovar os seguintes

Para efeitos de concretização da delegação de

documentos:

competências, a Câmara Municipal transferirá para as
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Juntas de Freguesia a seguinte verba mensal, a partir de

para conservação, beneficiação, construção e

01.01.2018:

reconstrução de imóveis que sejam património da

•Junta de Freguesia de Mondim da Beira: € 2 250

freguesia ou sob a sua administração;

•Junta de Freguesia de S. João de Tarouca: € 2 250

g) Apoio técnico geral, nomeadamente, para o

•Junta de Freguesia de Salzedas: € 2 250

exercício de novas competências delegadas e à

•Junta de Freguesia de Várzea da Serra: € 2 250

elaboração de candidaturas a fundos comunitários e

•Junta de Freguesia da União de Freguesias de

outros investimentos, no âmbito das competências da

Gouviães e Ucanha: € 3 000

freguesia;

•Junta de Freguesia da União de Freguesias de Granja

h) Oferta de equipamento para instalação de novos

Nova e Vila Chã da Beira: € 3 000

serviços;

•Junta de Freguesia da União de Freguesias de

i) Cedência temporária, nomeadamente em regime

Tarouca e Dálvares: € 3 000.

de comodato, de edifícios, frações autónomas ou

Mantêm-se as demais condições dos acordos de

outro tipo de prédios, propriedade do Município, para

execução cuja renovação é autorizada, com exceção

instalação de serviços da freguesia ou afetação a fins de

do nº1 da respetiva cláusula 2ª, cujo teor deverá ser

natureza cultural, social ou desportiva.

atualizado nos termos supra indicados.

Todos os apoios/ auxílios atribuídos devem ser objeto
de valoração, devendo ser fixado um valor segundo os

– Deliberado por unanimidade autorizar a concessão

critérios utilizados pela contabilidade de custos.

dos seguintes apoios/auxílios às freguesias da área

2) Apoios/auxílios financeiros:

da circunscrição territorial do Município de Tarouca

a) Apoio financeiro para obras de construção,

nas condições que a seguir se indicam, no mandato

conservação e manutenção de instalações,

autárquico de 2017-2021:

equipamentos e infraestruturas património ou sob

1) Apoios/auxílios não financeiros:

gestão da freguesia;

a)Cedência de materiais de construção para obras de

b) Apoio financeiro para a aquisição de equipamento

construção, conservação e manutenção, na área da

diverso;

freguesia e da sua competência;

c) Apoio financeiro para a aquisição de viaturas para

b) Cedência temporária de equipamentos e meios

transporte de pessoas e equipamentos;

humanos para realização das referidas obras e

d) Apoio financeiro para a realização de atividades

atividades de natureza social, cultural, desportiva,

culturais, sociais ou desportiva, promovidos pela junta

recreativa ou outra de interesse para a freguesia;

de freguesia,

c) Cedência temporária de trabalhadores municipais

até ao valor máximo de € 5 000,00 (cinco mil euros),

para funções específicas, nomeadamente na área da

por apoio.

preservação e divulgação do património arquitetónico

3) Todos os pedidos de apoio/auxílio não financeiros

local;

das Freguesias ao Município devem ser registados

d) Utilização e fruição do autocarro municipal, após

na Câmara Municipal e tramitar pelo Gabinete do

prévia informação favorável, desde que nas datas

Presidente da Câmara Municipal/Serviço de Apoio às

pretendidas o mesmo esteja disponível;

Freguesias, que se encarregará de instruir os processos

e) Cartazes e flyers;

e proceder a despacho de acordo com a disponibilidade

f) Apoio técnico à elaboração e execução de projetos

dos mesmos, bem como, da posterior comunicação às
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- Rui Manuel da Costa Pereira;

4) Todos os pedidos de apoio/auxílio financeiros

- António Luís Carrapa Sarmento;

das Freguesias ao Município devem ser registados

Membros suplentes:

na Câmara Municipal e tramitar pelo Gabinete do

- Carlos Alberto dos Santos Assunção Teixeira;

Presidente da Câmara Municipal, que, em articulação

- João Miguel de Oliveira Sarmento.

com o serviço de Apoio às Freguesias e a Divisão

- Aprovado por maioria de quinze votos a favor e três

Administrativa e Financeira, se encarregará de instruir

votos contra, dos membros José António Amaro Nunes,

os processos e de apresentar as adequadas propostas

Luís Gonzaga de Lemos Pereira Leite e Sara Maria

à Câmara Municipal para decisão, bem como, da

Paiva da Guia, o Regimento da Assembleia Municipal

posterior comunicação às Freguesias.

para o mandato autárquico de 2017/2021, tendo sido

5) Todos os apoios/auxílios concedidos deverão ser

deliberado aprovar o mesmo.

fundamentados e respeitar as disposições legais e

– Tomado conhecimento da informação escrita do

regulamentares em vigor.

Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade

6) A Câmara Municipal apresentará à Assembleia

do Município, da respetiva situação financeira e dos

Municipal, para conhecimento e em cada uma das

resultados da participação do Município nas empresas

sessões ordinárias, um relatório com todos os apoios/

locais e em quaisquer outras entidades (alíneas b) e c)

auxílios (financeiros e não financeiros) concedidos,

do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09).

por Freguesia, nos meses anteriores, devendo constar
do mesmo o valor atribuído aos apoios/auxílios não
financeiros.

Sessão Ordinária de 23.02.2018
– Tomado conhecimento da informação sobre os
compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da

– Aprovado por unanimidade um Voto de Pesar pelo

autorização genérica concedida por deliberação

falecimento do Senhor João Carlos de Barros Carvalho.

daquele órgão datada de 10.12.2016, aquando da
aprovação dos documentos previsionais para o ano de

– Tomado conhecimento do Relatório Anual de

2017.

Atividades e Avaliação do ano de dois mil e dezassete
da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Tarouca.

– Foi eleito o membro Rui Fernando Guedes Raimundo,
Presidente da Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Tarouca e Dálvares e o seu substituto o

– Deliberado por unanimidade autorizar a contratação,

membro Rufino Marcelo Queirós, Presidente da Junta

ao abrigo do disposto no artigo 49º, nºs 1,2 e 5 da Lei

de Freguesia de Mondim da Beira, para Delegado aos

nº 73/2013, de 3.09, com a Caixa de Crédito Agrícola

Congressos da Associação Nacional de Municípios

Mútuo da Beira Douro, CRL, com sede em Lamego, de

Portugueses no mandato autárquico de 2017/2021.

um empréstimo a longo prazo, por 20 anos, destinado
exclusivamente ao financiamento da contrapartida

– Foram eleitos os seguintes membros para integrarem

nacional dos projetos com comparticipação dos

a Assembleia Intermunicipal da CIM DOURO:

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI),

Membros efetivos:

identificados no mapa anexo à presente proposta, da
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qual faz parte integrante, até ao montante de €248.406

de Tarouca e Dálvares, concelho de Tarouca, inscrito

(duzentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e seis

na respetiva matriz sob o artigo 2338º e descrito na

euros), à taxa de juro correspondente à média aritmética

Conservatória do registo Predial de Tarouca sob o nº

simples das taxas “Euribor a 6 meses”, apurada com

02610 de 14 de janeiro de 2003 e ali inscrito a favor do

a referência ao mês imediatamente anterior ao do

Município de Tarouca sob a apresentação nº2 de 15 de

início de cada período de contagem de referência,

outubro de 2003, a submeter ao regime da propriedade

arredondada para a milésima de ponto percentual

horizontal, nas seguintes condições:

mais próxima e acrescida de um spread de 1,10%, não

1-Alienação direta aos arrendatários ou aos membros do

podendo em qualquer circunstância, a taxa de juro

respetivo agregado familiar, mediante requerimento do

nominal aplicável ser inferior ao “ spread”, e nas demais

próprio, na sequência de notificação para o efeito.

condições constantes da sua proposta.

2-Preço máximo de venda:
T2: € 51 846,00

– Deliberado por unanimidade aprovar os seguintes

T3: € 60 741,00

documentos:

3-Desconto de 40%, para pronto pagamento do preço

* 1ª revisão ao Orçamento da Receita para 2018,

de compra e venda.

que apresenta inscrições/ reforços no montante de €

4- Ónus de não alienação: 5 após a aquisição. O

24.100,00, na referida rubrica 150101 e diminuições no

ónus de inalienabilidade está sujeito a registo e cessa

mesmo montante na rubrica 10030199;

automaticamente ocorrendo a morte ou invalidez

* 1ª revisão ao Orçamento da Despesa para 2018, que

permanente e absoluta do adquirente, ou pelo decurso do

apresenta reforços e diminuições no montante de €

prazo, salvo se outro regime decorrer da legislação aplicável.

2.000,00;

A Câmara Municipal pode autorizar a extinção dos

* 1ª revisão ao Plano de Atividades Municipais para

ónus e condições previstos nos números anteriores, por

2018, com a inclusão da ação associada à rubrica

motivos de força maior devidamente fundamentados e

“020225”, no projeto 78/2018- “Atividades”, função

documentados.

2.4.2. Turismo, no valor de € 2.000,00 e diminuições no

5- A alienação é efetuada sem reserva de propriedade,

mesmo valor.

em que o preço é pago na sua totalidade no ato de
escritura pública ou de celebração do documento

– Deliberado por unanimidade aprovar a alteração do

particular autenticado de compra e venda, transmitindo-

número máximo total de subunidades orgânicas dos

se a propriedade plena do imóvel.

serviços municipais para 10 (dez).

6- O Município de Tarouca reserva-se o direito de não
alienar qualquer imóvel por razões de interesse público.

– Deliberado por unanimidade aprovar a 1ª alteração ao

7 - Podem requerer a alienação, pela seguinte ordem de

mapa de pessoal do Município de Tarouca para 2018.

preferência:
a) O titular do contrato de arrendamento apoiado;

– Deliberado por unanimidade aprovar a alienação do

b) A pedido do titular do contrato de arrendamento

prédio urbano composto por edifício de dois blocos,

apoiado, o cônjuge ou quem com ele viva em regime de

cada um com rés-do-chão, primeiro e segundo andar

união de facto, os descendentes ou afins em linha reta,

e cave comum, destinado a habitação, sito no lugar do

todos com residência efetiva no imóvel há pelo menos

Souto do Mercado, freguesia da União das Freguesias

cinco anos, sempre com reserva de usufruto vitalício a
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mesmo;
c) A apreciação do requerimento e a concretização da

– Apreciado e tomado conhecimento do inventário,

alienação do imóvel está sujeita ao preenchimento dos

bem como de todos os documentos que o compõem

seguintes requisitos cumulativos:

e da respetiva avaliação, referente ao ano de dois mil e

i) Contrato de arrendamento apoiado em vigor há pelo

dezassete.

menos cinco anos; e
ii) Cumprimento pontual da obrigação de pagamento

– Deliberado por unanimidade o seguinte:

da renda nos 12 meses que antecedem o pedido,

• Aprovar os documentos de prestação de contas

podendo o procedimento ser suspenso em caso

referentes ao ano de dois mil e dezassete;

verificação de mora no pagamento de renda posterior

• Aprovar o relatório de gestão;

ao início do procedimento;

• Aprovar a proposta de aplicação do resultado líquido

8 - O preço de venda é arredondado para a unidade de

do exercício, constante do relatório de gestão, onde se

euro imediatamente superior.

verifica que foi obtido o valor de € no valor de € 544,53

9 - O preço de venda manter-se-á inalterado desde a

negativos (quinhentos e quarenta e quatro euros e

data de aprovação da alienação pelo órgão competente,

cinquenta e três cêntimos negativos), o qual deverá ser

até ao limite máximo de seis meses após a data de

transferido para resultados transitados.

disponibilização pelo Município ao interessado de toda a

deliberado por unanimidade aprovar o primeiro

documentação necessária à formalização da alienação.

relatório semestral sobre a execução do Plano
de Saneamento Financeiro ajustado, relativo ao

– Tomado conhecimento da informação sobre os

empréstimo destinado a saneamento financeiro no

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da

montante de € 5.136.622,73 (cinco milhões e cento

autorização genérica concedida por deliberação daquele

e trinta e seis mil e seiscentos e vinte e dois euros e

órgão datada de 15.12.2017, aquando da aprovação dos

setenta e três cêntimos), contratado em vinte e quatro

documentos previsionais para o ano de 2018, reportada

de abril de dois mil e dezassete, respeitante ao período

ao período de 05.12.2017 a 09.02.2018.

até trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete.

– Tomado conhecimento da informação escrita do

– Deliberado por unanimidade autorizar a

Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade

contratação com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

do Município, da respetiva situação financeira e dos

da Beira Douro, CRL, com sede em Lamego, um

resultados da participação do Município nas empresas

empréstimo de curto prazo, em regime de conta-

locais e em quaisquer outras entidades (alíneas b) e c)

corrente, até ao montante de € 300.000,00 (trezentos

do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09).

mil euros), a utilizar durante o ano de 2018, apenas
para ocorrer a dificuldades de tesouraria, à taxa de
juro variável indexada à Euribor a 6 meses, acrescida
do spread de 1,10% (em qualquer circunstância, a

Sessão Ordinária de 27.04.2018

taxa de juro nominal aplicável nunca será inferior ao
“spread”) e nas demais condições constantes da sua

– Aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo

proposta.
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favor daquele e outros eventualmente indicados pelo
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– Deliberado por unanimidade aprovar a autorização

– Tomado conhecimento do relatório de avaliação

prévia para a assunção dos compromissos plurianuais

do grau de observância do respeito pelos direitos e

inerentes ao(s) contrato(s) a celebrar para aquisição

garantias constantes da Lei nº 24/98, de 26 de maio,

de Energia Elétrica em Média Tensão, Baixa Tensão

referente ao ano de 2017.

Especial e Baixa Tensão Normal para as Diversas
Instalações do Município de Tarouca, de acordo com

– Tomado conhecimento da informação escrita do

o previsto no nº 1 do artigo 22º do Decreto-Lei nº

Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade

197/99, de 8 de junho (regime jurídico da realização

do Município, da respetiva situação financeira e dos

das despesas públicas) e na alínea c) do n.º 1 do artigo

resultados da participação do Município nas empresas

6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, compromissos

locais e em quaisquer outras entidades (alíneas b) e c)

plurianuais esses a autorizar em valor correspondente

do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09).

ao dos encargos de 2019, e que se estimam no valor
total de €498.446,37.

Sessão Ordinária de 25.06.2018

– Deliberado por unanimidade nomear a sociedade
de revisores oficiais de contas, “BDO & Associados,
Sociedade de Revisores de Contas, Lda.”, com sede

– Tema especial: “Proteção Civil: riscos presentes

em Lisboa, como auditora externa responsável pela

– oportunidades no futuro” – intervenção do 2º

certificação legal de contas, nos termos dos artigos 76º

Comandante Distrital de Operações de Socorro de

e 77º da Lei nº 73/2013, de 03.09, para os anos de 2018

Viseu, Humberto Jorge Borges Sarmento.

e 2019.
– Foi eleito o membro Rui Fernando Guedes
– Foi tomado conhecimento das seguintes declarações

Raimundo, Presidente da Junta de Freguesia de

emitidas ao abrigo do nº 1 do art. 15º da lei nº 8/2012,

União de Freguesias de Tarouca e Dálvares, para

de 21.02:

integrar o Conselho Municipal de Educação de

a) declaração dos compromissos plurianuais existentes a

Tarouca.

31 de dezembro de 2017;
b) declaração dos recebimentos em atraso existentes a

– Aprovada a proposta de nomeação do Conselho

31 de dezembro de 2017;

Municipal de Educação para o mandato autárquico de

c) declaração dos pagamentos em atraso existentes a 31

2017-2021.

de dezembro de 2017.
– Tomado conhecimento da informação sobre os
– Tomado conhecimento da informação sobre os

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da

compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da

autorização genérica concedida por deliberação

autorização genérica concedida por deliberação

daquele órgão datada de 15.12.2017, aquando da

daquele órgão datada de 15.12.2017, aquando da

aprovação dos documentos previsionais para o ano

aprovação dos documentos previsionais para o ano

de 2018, reportada ao período de 17.04.2018 A

de 2018, reportada ao período de 10.02.2018 a

12.06.2018.

16.04.2018.

– Tomado conhecimento da informação escrita do
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comprovado de incapacidade igual ou superior a 60%

do Município, da respetiva situação financeira e dos

beneficiam de um desconto de 50% sobre o preço

resultados da participação do Município nas empresas

máximo de venda, constante do nº2 das condições

locais e em quaisquer outras entidades (alíneas b) e c)

aprovadas.

do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09).

Idêntico desconto sobre o preço máximo da venda
será aplicável nos casos de arrendatários com filhos
com doença ou deficiência com grau comprovado de
incapacidade igual ou superior a 60%, desde que façam

Sessão Ordinária de 24.09.2018

parte do respetivo agregado familiar em 23.02.2018.”

– Aprovado um voto de pesar pelo desaparecimento do

– Deliberado por unanimidade fixar, no uso da

Senhor Natalino Silva Ferreira.

competência prevista na alínea c) do número um
do artigo vinte e cinco do anexo I da Lei número

– Tema especial: “Agricultura e Desenvolvimento Rural”,

setenta e cinco/dois mil e treze, em 5% (cinco por

com a intervenção do Engenheiro André Gouveia.

cento) a participação variável no IRS, incidente sobre
os respetivos rendimentos de dois mil e dezanove e

– Tomado conhecimento do Relatório de Auditoria

a arrecadar em dois mil e vinte, pretendida por este

referente às demonstrações financeiras intercalares

município, para efeitos do disposto no artigo vinte e seis

em 30.06.2018, apresentado pela Sociedade “BDO &

da Lei número setenta e três/dois mil e treze, de três de

Associados, SROC, Lda.”, bem como do balanço e da

setembro.

demonstração de resultados referentes ao período de
01.01.2018 a 30.06.2018.

– Tomado conhecimento da informação sobre os
compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da

– Deliberado por unanimidade aprovar o segundo

autorização genérica concedida por deliberação

relatório semestral sobre a execução do Plano

daquele órgão datada de 15.12.2017, aquando da

de Saneamento Financeiro ajustado, relativo ao

aprovação dos documentos previsionais para o ano

empréstimo destinado a saneamento financeiro

de 2018, reportada ao período de 12.06.2018 A

no montante de € 5.136.622,73, contratado em

12.09.2018.

24.04.2017, respeitante ao período de um de janeiro até
trinta de junho de dois mil e dezoito.

– Tomado conhecimento da informação escrita do
Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade

– Deliberado por unanimidade aprovar o seguinte

do Município, da respetiva situação financeira e dos

aditamento às condições de venda do edifício composto

resultados da participação do Município nas empresas

por 2 blocos (12 fogos), sito no lugar do Souto do

locais e em quaisquer outras entidades (alíneas b) e c)

Mercado, na cidade de Tarouca, por si aprovadas

do nº 2 art. 25º da Lei nº 75/2013, de 12.09).

em sessão de 23.02.2018, com produção de efeitos
reportada aquela data, ao abrigo da alínea b) do nº2 do
artigo 156º do Código do Procedimento Administrativo:
“Os arrendatários com doença ou deficiência com grau
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Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade

