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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2020, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

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

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

Execução Orçamental relativo ao 2.º trimestre de 2020 da Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M. 

Sociedade Unipessoal, Lda., nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 

31 de agosto -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 22 de outubro de 2020 – 

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

2. Projeto de "Requalificação do Espaço Público Envolvente das Antigas Instalações da 

‘Indústria Alimentar Trofense” – Adoção da resolução de expropriar das Parcelas 1, 2, 3, 4 e 9 – 

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

3. Aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração para celebração de contrato de 

cooperação interadministrativo para obras de reabilitação do Posto Territorial da Guarda 

Nacional Republicana da Trofa a celebrar entre o Município da Trofa, a Secretaria-Geral do 

Ministério da Administração Interna (SGMAI) e a Guarda Nacional Republicana - Aprovado por 

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

4. Aprovação da minuta da adenda ao Anexo I do Protocolo celebrado entre a Agência para a 

Modernização Administrativa e o Município da Trofa em 05 de março de 2015 – Deliberação 

com eficácia retroativa, nos termos do artigo 156.º, n.º 2 do novo Código do Procedimento 

Administrativo - 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Decisão de atribuição de uma licença de táxi para preenchimento do lugar vago, no 

contingente de táxis fixado para a área do Município da Trofa, na União das Freguesias de 

Alvarelhos e Guidões - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------- 

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

6. Responsabilidade Civil Extracontratual - Acidente de viação ocorrido no dia 23 de setembro 

de 2013, na Rua da Paz, na União das freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), neste 

concelho, com o veículo de matrícula 50-GV-27 - Aprovado por unanimidade -------------------- 

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

7. Autorização para abertura de procedimento concursal comum para ocupação de três postos 

de trabalho, na modalidade de contrato a termo resolutivo certo a título excecional e temporário 

da carreira/categoria de assistente operacional (Educação) - Aprovado por unanimidade -------- 

8. Aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da Trofa e a 

Ordem dos Psicólogos Portugueses para realização de estágios de acesso ao exercício da 

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

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

9. Projeto do Regulamento do Concurso Lusófono da Trofa “Prémio Matilde Rosa Araújo” - 

Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a aprovação da 

Assembleia Municipal ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Romão do Coronado para realização de das festas em Honra de S. Romão Padroeiro - Aprovado 

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

11.  Atribuição de apoio financeiro pontual ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 447 de 

Santiago de Bougado para aquisição de uma viatura de 9 lugares - Aprovado por unanimidade - 

12. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo para o ano 

2020 – Requerente: Associação Cultural "Amar ao Luar" - A Rapaziada – Projeto de decisão de 

indeferimento - Aprovado por unanimidade dos presentes, não tendo participado na 

votação o Senhor Vereador, Dr. José Amadeu Dias, por impedimento --------------------------- 

13. Aprovação da Adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º 25/2018, 

celebrado entre a Câmara Municipal da Trofa e a Associação Cultural e Recreativa Vigorosa para 

implementação do projeto “Equipar o Basquetebol no Concelho da Trofa”, projeto vencedor do 

7.º Orçamento Participativo Jovem da Trofa - Aprovado por unanimidade ------------------------- 

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



 

IMP. 648.01  Página 3 de 4 

Data: 10.03.15 
 

14.  Ação Social Escolar - Definição da percentagem de comparticipação e alunos a abranger no 

âmbito das refeições escolares e fornecimento de refeições escolares nas interrupções escolares 

do Natal e Páscoa - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------- 

15.  Aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Centro para a 

Qualificação e o Ensino Profissional do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar e o 

Município da Trofa para promover a progressão dos níveis de escolaridade e de qualificação de 

jovens e de adultos do concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade ----------------------------- 

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

16.  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 Vale do Coronado, na União das Freguesias do Coronado (São 

Romão e São Mamede), concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado 

submeter o mesmo a deliberação da Assembleia Municipal ---------------------------------------- 

17.  Aprovação do plano de trabalhos modificado, planos de mão de obra, de equipamentos e de 

pagamentos no âmbito da empreitada “Corredor Ciclável e Pedonal dos Coronados”, ao abrigo 

do disposto no n.º 1 do artigo 404.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 duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

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

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

18.  Aceitação de doação, para o domínio público municipal, de parte do prédio – 14,30m2 - 

descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 

4073 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5355, na União das freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, no âmbito da empreitada 

«Requalificação do Espaço Público Envolvente das Antigas Instalações da ‘Indústria Alimentar 

Trofense”» - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------ 

19. Aceitação de doação, para o domínio público municipal, de parte do prédio – 34m2 - não 

descrito na Conservatória do Registo Predial e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2565, 

na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), ao abrigo do disposto na alínea j) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
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no âmbito da empreitada “Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – Zona Norte” - Aprovado por 

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

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

20. Isenção do pagamento de taxas devidas no âmbito dos serviços do canil municipal – 

A/1374/2020 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


