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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2020, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

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

------ O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do seu Despacho 

n.º D/73/2020, de 08 de outubro de 2020, relativo à nomeação do Grupo de Apoio Técnico ao 

Orçamento Participativo (GATOP) para o 10.º Orçamento Participativo Jovem. -------------------- 

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

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

------ O Senhor Presidente da Câmara deu, ainda, conhecimento à Câmara Municipal do seu 

Despacho n.º D/74/2020, de 12 de outubro de 2020, relativo à correção do Despacho n.º 

D/30/2019, de 09 de agosto, relativo à permuta de parcela de terreno, com a área de 75,00m2, 

propriedade do Município da Trofa, por uma parcela de terreno, propriedade de Fernando da 

Costa Campos, com a área de 82m2, para integração no domínio público municipal. -----------------

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

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

------ O Senhor Presidente da Câmara deu, também, conhecimento à Câmara Municipal do seu 

Despacho n.º D/77/2020, de 15 de outubro de 2020, relativo à adoção de novas medidas em 

virtude da declaração de situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID – 

19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 08 de outubro de 2020 – 

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

2. Aprovação da minuta da 1.ª adenda ao contrato de financiamento reembolsável à Operação 

NORTE-05-2316-FEDER-000128 - Reabilitação e Refuncionalização das Antigas Instalações 

Industriais da “Indústria Alimentar Trofense” celebrado em 03 de abril de 2019 - 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 --------------------------------------------------------------------- 
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3. Projeto de "Melhoria das Condições de Segurança, Conforto e Acessibilidades ao Sistema de 

Transportes Públicos” – Adoção da resolução de expropriar relativamente às Parcelas 1 e 2 da 

Paragem SMC-4 - 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 ---------------------------------------------- 

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

4. Autorização prévia para a repartição de encargos em mais do que um ano económico 

decorrente da empreitada de “Reformulação Urbanística na União das Freguesias de Bougado”, 

nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na 

sua redação atual - 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 ---------------------------------------------- 

------ DJ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Responsabilidade Civil Extracontratual - Acidente de viação ocorrido no dia 11 de dezembro 

de 2017, na Rua Engenheiro António Dias Costa Serra, na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), neste concelho, com o veículo de matrícula 60-90-QF - Proc. N.º 

26/2017 – Decisão final de indeferimento - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

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

6. Candidatura ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e 

Desportivo do ano de 2020 – Requerente: Associação Clube Slotcar da Trofa – Decisão final de 

indeferimento - 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 ---------------------------------------------- 

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

7. Ação social escolar - Requerimento n.º E/9819/2020 - Atribuição da isenção do pagamento 

das refeições escolares relativas ao ano letivo 2020/2021 e atribuição do kit escolar e cadernos de 

atividades - Deliberação com eficácia retroativa, nos termos do artigo 156.º do Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 07 de janeiro, que aprovou o Novo Código do Procedimento Administrativo - 

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

------ DPUMA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Aprovação do Acordo de Parceiros a celebrar entre os Parceiros Nacionais do Projeto 

“Cooperative Streets”, no âmbito do Grant Agreement 

INEA/CEF/TRAN/M2018/17966342018-PT-TM-0099-S, Action n. 2018-PT-TM-0099-S, 

celebrado em 6 de junho de 2019 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------- 

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

9. Destaque de parcela de terreno com a área de 1.099,97m2, sito na Rua Padre Aires de Amorim 

e Rua Central do Ribeiro, no Lugar de Ribeiro, na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, 

deste concelho, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial, 

Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 1308 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

2824, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

redação vigente – Requerente: Maria Teresa da Costa Campos Cerejeira Leitão – Processo n.º 

205/20 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

10. Destaque de parcela de terreno com a área de 1.475,00m2, sito na Rua de Celões e Travessa 

António Moreira da Costa, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), deste 

concelho, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e 

Automóveis da Trofa sob o n.º 5462 e inscrito nas matrizes prediais rústicas sob os artigos 1694 e 

1656, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

redação vigente – Requerente: A.C. Ferreira – Sociedade de Construções, Lda. – Processo n.º 

233/20 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

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

11.  Aprovação do plano de trabalhos revisto, no âmbito da empreitada de «Reabilitação e 

Refuncionalização das Antigas Instalações da “Indústria Alimentar Trofense”», ao abrigo do 

disposto no n.º 5 do artigo 361.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) - 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 dois votos contra dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

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

12.  Aprovação da revisão de preços e da conta final definitivas no âmbito da empreitada de 

“Requalificação das Margens Ribeirinhas do Rio Ave” – 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13.  Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao 

Ordenamento de Trânsito – Marcação de lugar de estacionamento destinado a pessoas com 

mobilidade condicionada na Rua Central de Cedões, Edifício Tropólis, Bloco A, na União das 

Freguesias do Bougado (São Martinho e Santiago), concelho da Trofa - Aprovado por 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


