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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 

07 DE NOVEMBRO DE 2019 

------ PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal da 

informação da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas relativamente à situação económica 

financeira do Municipio da Trofa reportada a 30 de junho de 2019 - A Câmara Municipal 

tomou conhecimento, sendo que o mesmo será remetido à Assembleia Municipal, 

também, para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal dos 

Instrumentos Previsionais de Gestão Económica e Financeira da Trofáguas - Serviços 

Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda., para o Exercício de 2020 - A Câmara Municipal 

tomou conhecimento, sendo que o mesmo será remetido à Assembleia Municipal, 

também, para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu, também, conhecimento à Câmara Municipal dos 

seus Despachos relativos à designação, em regime de comissão de serviços, dos dirigentes 

intermédios de 2.º e 3.º graus. - A Câmara Municipal tomou conhecimento ----------------------- 

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que o ponto nono da 

ordem do dia – «ADESÃO DO MUNICÍPIO DA TROFA À ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO E 

NORTE DE PORTUGAL» – fosse retirado e submetido a deliberação numa próxima reunião 

executivo camarário, tendo em vista uma melhor instrução do processo. - A Câmara Municipal 

aprovou por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------

------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------- 

------ PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO ----------------------------------------------------------------------- 

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 24 de outubro de 2019 - 

Aprovado por unanimidade----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovação da ata da reunião extraordinária realizada em 31 de outubro de 2019 - Aprovado 

por unanimidade------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da Trofa e a AEBA - 

Associação Empresarial do Baixo Ave para o desenvolvimento das atividades de animação, 

promoção e dinamização do comércio tradicional no concelho da Trofa no período natalício do 

ano 2019 - Aprovado por unanimidade--------------------------------------------------------------------- 

------DAF------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Cedência de bens móveis à Associação de Pais do Jardim de Infância de Giesta para a 
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realização do evento “Festa de São Martinho” - Aprovado por unanimidade------------------------ 

5. Cedência de bens móveis à Paróquia de São Mamede do Coronado para a preparação das 

Festas em honra do Divino Espírito Santo 2020 - Aprovado por unanimidade--------------------- 

------DRH----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Abertura de concursos internos de acesso limitado para trabalhadores da carreira de 

informática - Aprovado por unanimidade------------------------------------------------------------------- 

------ DEASS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Emissão de Parecer relativo aos Turnos de Farmácia para o ano civil de 2020 - Aprovado por 

unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Aceitação de doação para a atribuição dos prémios de mérito escolar relativos ao ano letivo 

2018/2019, por parte da empresa SAVINOR – Grupo Soja de Portugal, ao abrigo da Lei do 

Mecenato - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------------- 

------ DCTDJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Atribuição de apoio financeiro pontual ao Clube Ornitológico da Trofa para as despesas de 

organização da 9.ª Exposição de Aves Portas do Minho 2019 - Aprovado por unanimidade ----- 

10. Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Romão do Coronado para a realização das Festas em Honra de São Romão de 2019 - Aprovado 

por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ DOMME---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.   Aprovação da não execução dos Trabalhos a Menos referentes aos Trabalhos a Mais (1.ª 

aprovação), e dos respetivos autos de medição de trabalhos a menos n.º 01 e de medição geral de 

trabalhos a mais (1.ª aprovação), no âmbito da empreitada de “Requalificação de Escola Básica 2 

e 3 do Professor Napoleão Sousa Marques – Aprovado por maioria, com quatro votos a favor 

do Senhor Vice-Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

inscritos na lista da coligação PPD/PSD – CDS/PP – “Unidos pela Trofa” e duas 

abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do Partido 

Socialista ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.  Aprovação da não execução dos Trabalhos a Menos referentes aos Trabalhos a Mais (2.ª 

aprovação), e dos respetivos autos de medição de trabalhos a menos n.º 01 e de medição geral de 

trabalhos a mais (2.ª aprovação), no âmbito da empreitada de “Requalificação de Escola Básica 2 

e 3 do Professor Napoleão Sousa Marques - Aprovado por maioria, com quatro votos a favor 

do Senhor Vice-Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

inscritos na lista da coligação PPD/PSD – CDS/PP – “Unidos pela Trofa” e duas 
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abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do Partido 

Socialista ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Aprovação da não execução dos Trabalhos a Menos referentes ao Suprimento de Erros e 

Omissões (1.ª aprovação), e dos respetivos autos de medição de trabalhos a menos n.º 01 e de 

medição geral de Suprimento de Erros e Omissões (1.ª aprovação), no âmbito da empreitada de 

“Requalificação de Escola Básica 2 e 3 do Professor Napoleão Sousa Marques - Aprovado por 

maioria, com quatro votos a favor do Senhor Vice-Presidente da Câmara e dos Senhores 

Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista da coligação PPD/PSD – CDS/PP – 

“Unidos pela Trofa” e duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

inscritos na lista do Partido Socialista---------------------------------------------------------------------- 

14.  Aprovação da não execução dos Trabalhos a Menos referentes ao Suprimento de Erros e 

Omissões (2.ª aprovação), e dos respetivos autos de medição de trabalhos a menos n.º 01 e de 

medição geral de Suprimento de Erros e Omissões (2.ª aprovação), no âmbito da empreitada de 

“Requalificação de Escola Básica 2 e 3 do Professor Napoleão Sousa Marques - Aprovado por 

maioria, com quatro votos a favor do Senhor Vice-Presidente da Câmara e dos Senhores 

Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista da coligação PPD/PSD – CDS/PP – 

“Unidos pela Trofa” e duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

inscritos na lista do Partido Socialista --------------------------------------------------------------------- 

15.  Aprovação da não execução dos Trabalhos a Menos referentes aos Trabalhos Normais, e dos 

respetivos autos de medição de trabalhos a menos n.º 01 e de medição geral de trabalhos 

(Trabalhos Normais), no âmbito da empreitada de “Requalificação de Escola Básica 2 e 3 do 

Professor Napoleão Sousa Marques - Aprovado por maioria, com quatro votos a favor do 

Senhor Vice-Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos 

na lista da coligação PPD/PSD – CDS/PP – “Unidos pela Trofa” e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do Partido Socialista ----------------- 

------ DPUMA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.  Requalificação do Espaço Público Envolvente às Antigas Instalações da “Indústria Alimentar 

Trofense” – Aprovação do Projeto e Planta Parcelar - Aprovado por maioria, com quatro 

votos a favor do Senhor Vice-Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos 

enquanto inscritos na lista da coligação PPD/PSD – CDS/PP – “Unidos pela Trofa” e 

duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do Partido 

Socialista ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao 
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Clube Desportivo Trofense da Trofa para o dia 26 de outubro de 2019 – Ratificação - Aprovado 

por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao 

Clube Desportivo Trofense da Trofa para os dias 02 e 03 de novembro de 2019 – Ratificação - 

Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------- 

19. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao 

Polvilharalegria – Associação de Ação Social – Escolinha de Rugby da Trofa para o dia 27 de 

outubro de 2019 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------- 

------ DOP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.  Desafetação do domínio público municipal da área de 299,66m2 e sua integração no domínio 

privado municipal e alteração da respetiva finalidade do equipamento, no âmbito do processo de 

licenciamento de operação de loteamento n.º 37/95, em nome de Prediluz – Construção e 

Comércio de Imóveis, Lda. - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------- 

------ DPMPC------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21.  Revogação da deliberação tomada em sede de reunião ordinária pública, realizada em 21 de 

junho de 2019 – ponto 29 - relativa à atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Trofa (AHBVT), para aquisição de equipamentos de proteção 

individual de combate a incêndios, manutenção e permanente disponibilidade das viaturas de 

socorro e emergência e o fornecimento regular de combustível para as mesmas e em, sua 

substituição, adoção de nova deliberação relativa à atribuição do subsídio em causa - Aprovado 

por unanimidade------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Alteração do horário de funcionamento do Parque de Estacionamento de Nossa Senhora das 

Dores e Dr. Lima Carneiro – Ratificação - Aprovado por unanimidade------------------------------ 

------ TROFÁGUAS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Aprovação da minuta de contrato-programa a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a 

Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda., para o Exercício de 2020 - 

Aprovado por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Vice-Presidente da Câmara e 

dos Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista da coligação PPD/PSD – 

CDS/PP – “Unidos pela Trofa” e duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos 

enquanto inscritos na lista do Partido Socialista ------------------------------------------------------- 

 

 

 


