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DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL (EXTRAORDINÁRIA) 

DE 19 DE JANEIRO DE 2021 

 

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

• Linha BEI PT2020/Autarquias – Autorização para contratação de empréstimo 

de médio e longo prazo relativo à Operação NORTE-05-1406-FEDER-

000243_4803 – “Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – Distribuidora 21” até ao 

montante de €581.980,00 – Colocado à votação, foi deliberado APROVAR POR 

MAIORIA, o assunto em causa e nos termos propostos, COM 18 (DEZOITO) VOTOS A FAVOR; 

SENDO 14 (CATORZE) DOS MEMBROS DO PPD/PSD, 3 (TRÊS) DOS MEMBROS DO CDS-PP E 1 (UM) 

DO MEMBRO DO PCP/PEV E 8 (OITO) ABSTENÇÕES DOS MEMBROS DO PS. 

• Autorização para contratação de dois empréstimos de médio e longo prazo, no 

âmbito de uma operação de substituição de dívida, até ao montante de 

€11.292.030,83, ao abrigo do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 

setembro, na sua redação atual – Colocado à votação foi deliberado APROVAR POR 

UNANIMIDADE, o assunto em causa e nos termos propostos. 

• Integração do saldo de execução orçamental do ano 2020, ao abrigo do 

disposto no artigo 130.º da Lei do Orçamento de Estado para 2021 – Colocado 

à votação foi deliberado APROVAR POR UNANIMIDADE, o assunto em causa e nos termos 

propostos. 

• Aprovação da 2.ª Alteração Orçamental Modificativa - Modificação n.º 1 ao 

Orçamento da Receita – Colocado à votação foi deliberado APROVAR POR 

UNANIMIDADE, o assunto em causa e nos termos propostos. 

• Participação Variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(IRS) - Retificação das deliberações tomadas em sede de reunião de câmara 

realizada em 23 de novembro de 2020 e em sede de sessão ordinária da 
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Assembleia Municipal, realizada em 3 de dezembro de 2020, nos termos do 

disposto no artigo 174.º do Novo Código do Procedimento Administrativo – 

Ratificação – Colocado à votação foi deliberado APROVAR POR UNANIMIDADE, o assunto 

em causa e nos termos propostos. 

 

Assembleia Municipal da Trofa, 20 de janeiro de 2021. 

 


