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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2020 

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

------ O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do prazo médio de 

pagamento a fornecedores e estrutura da dívida de fornecedores da Trofáguas, Serviços 

Ambientais, E.M. - Sociedade Unipessoal, Lda., relativa ao 1.º semestre de 2020 --------------------- 

------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Câmara apresentou à Câmara Municipal um Voto de Pesar pelo 

falecimento do Senhor José Maria Moreira da Silva, membro da Comissão Promotora do 

Concelho da Trofa ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Após análise, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o voto de 

pesar apresentado, o qual irá ser subscrito por todos os membros do Executivo Municipal, 

tendo já sido comunicado à respetiva família ---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 24 de setembro de 2020 – 

Aprovada por unanimidade dos presentes, não tendo participado na votação, a Senhora 

Vereadora, Lina Maria Gomes Faria e Ramos, por não ter estado presente na reunião ----- 

2. Aprovação da ata da reunião extraordinária realizada em 30 de setembro de 2020 – Aprovada 

por unanimidade dos presentes, não tendo participado na votação, o Senhor Vereador, 

Renato José de Oliveira Pinto Ribeiro, por não ter estado presente na reunião ---------------- 

3. Aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município da Maia e o Município 

da Trofa para execução da empreitada “Execução de trabalhos de pavimentação em betuminoso, 

beneficiação dos passeios, redes de águas pluviais e outras, incluindo sinalização de trânsito, na 

Rua Monte Grande, nos concelhos da Maia e Trofa” - Aprovado por unanimidade ---------------

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

4. Cedência de bens móveis ao Atlético Clube Bougadense para separação de atletas, no âmbito 

do COVID 19 – Ratificação – Aprovado por unanimidade -------------------------------------------- 

------ DJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Responsabilidade Civil Extracontratual - Acidente de viação ocorrido no dia 28 de janeiro de 

2020, na Rua José Moura Coutinho Benemérito (EN 14), na freguesia do Muro, deste concelho, 

com o veículo de matrícula 93-SO-19 – Proc. N.º 13/2020 – Aprovado por unanimidade ------- 

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

6. Aprovação do contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara 

Municipal da Trofa e o Grupo Cultural e Recreativo de Alvarelhos para realização de obras no 

equipamento desportivo “Pavilhão Dário Marques” – Aprovado por maioria, com cinco votos 

a favor do Senhor 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Atribuição de apoio à edição do livro “Porto Visto de Cima/From Above”, da autoria de José 

Manuel Tedim, mediante a aquisição de livros no valor de 200 euros – Aprovado por 

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

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

8. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, à 

EAT – Escola de Atletismo da Trofa para o dia 26 de setembro de 2020 – Ratificação – 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


