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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2020, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

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

------ O Senhor Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que o ponto décimo sexto da 

ordem do dia – «16 - Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a 

celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a Amigos da Natureza – Associação Desportiva 

Todo o Terreno da Trofa para o ano de 2020 » – fosse retirado e submetido a deliberação numa 

próxima reunião do executivo camarário. --------------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o ponto décimo sexto da ordem 

do dia, nos termos e com os fundamentos propostos, passando o ponto, anteriormente, 

identificado como ponto décimo sétimo a ser identificado como ponto décimo sexto e, assim, 

sucessivamente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

------ O Senhor Presidente da Câmara comunicou à Câmara Municipal que os títulos dos pontos 

nono e décimo segundo da ordem do dia foram alterados, no sentido de ser acrescentada a 

expressão “Ratificação” e substituída a expressão “Lei n.º 75/2013, de 03 de setembro” pela 

expressão “Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, na sua redação atual”, respetivamente. ------------- 

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

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

------ O Senhor 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 2021, constituindo as dezanove folhas, que se 

anexam à presente ata como documento A.  ----------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara Municipal tomou conhecimento, sendo que o documento em causa 

deverá ser remetido à Assembleia Municipal para conhecimento. --------------------------------

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

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

Despacho n.º D/82/2020, de 13 de novembro de 2020, do Senhor Presidente da Câmara, 

relativo à aquisição a Ana da Silva Azevedo, de parte do prédio com a área de 1020,00m2, 

designado como parcela 5, descrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e 

Automóveis da Trofa sob o n.º 4959 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 

481.º da União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), antigo artigo 382.º da 
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extinta freguesia de São Martinho de Bougado, deste concelho, para a execução do projeto “Rede 

Ciclável e Pedonal da Trofa – Distribuidora Principal 21”,  constituindo as três folhas (duas delas 

utilizadas, também, no verso), que se anexam à presente ata como documento B.  ------------------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 05 de novembro de 2020 – 

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

2. Plano Plurianual de Investimentos, Plano de Atividades Municipais, Orçamento, articulado de 

Execução Orçamental, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal para 2021 – 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. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

aprovação da Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------------- 

3. Fixação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano 2021 - 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. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

aprovação da Assembleia Municipal ----------------------------------------------------------------------- 

4. Redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), em função ao número de 

dependentes que compõe o agregado familiar, ao abrigo do disposto no artigo 112-A do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado 

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

5. Participação Variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), nos 

termos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - Aprovado 

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

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Lançamento de Derrama sobre o Lucro Tributável Sujeito e Não Isento de Imposto Sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), nos termos do disposto no artigo 18.º, n.º 1 da Lei n.º 
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73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que aprovou o Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

deliberado submeter o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal --------------------------- 

7. Lançamento de Derrama sobre o Lucro Tributável Sujeito e Não Isento de Imposto Sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) - Taxa reduzida de Derrama para os sujeitos passivos 

com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse €150 000, nos termos do 

disposto no artigo 18.º, n.º 24 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - Aprovado 

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

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano 2021 - Aprovado por unanimidade. 

Mais foi deliberado submeter o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal --------------- 

9. Linha BEI PT2020 | Autarquias – Alteração 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 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------- 

10.  Medidas de apoio à atividade económica do comércio local e famílias, em virtude dos efeitos 

do contexto de Pandemia de COVID19 - Aprovado por unanimidade ------------------------------ 

11.  Isenção do pagamento de taxas de esplanada e similares até 31 de dezembro de 2020, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19 - Aprovado por unanimidade -------------------------- 

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

12.  Decisão de abertura do procedimento 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, aprovação da designação do júri e das instituições de crédito a convidar, ao 

abrigo do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, na sua redação atual - Aprovado por 

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

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

13.  Não Exercício de direito de preferência - Processos Casa Pronta n.os 28826/2020 e 

28822/2020 – Requerente: Vítor Manuel Alves Maia – Ratificação - 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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14.  Não Exercício de direito de preferência - Processo Casa Pronta n.º 29300/2020 – 

Requerente: Novo Banco, S.A. – Ratificação - 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 ----------------- 

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

15.  Início do procedimento de elaboração da revisão do regulamento do orçamento participativo 

jovem da Trofa e delegação do poder de direção do mesmo - Aprovado por unanimidade ------ 

16.  Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre a Câmara 

Municipal da Trofa e o Atlético Clube Bougadense para a colocação de nova iluminação no 

Complexo Desportivo da Ribeira - Aprovado por unanimidade --------------------------------------- 

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

17.  Declaração de caducidade de licença para a realização de operação urbanística - Processo n.º 

349/15 - Requerente: Ricardo Sérgio Pedra de Carvalho - Aprovado por unanimidade ----------- 

18.  Declaração de caducidade de licença para a realização de operação urbanística - Processo n.º 

84/02 - Requerente: Trofinveste – Investimentos Imobiliários, Lda. – 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

19.  Destaque de parcela de terreno com a área de 672,20m2, sito na Rua do Forno, no Lugar do 

Ribeiro, na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, concelho da Trofa, a desanexar do 

prédio descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob 

o n.º 1236 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 510, ao abrigo do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação vigente – Requerente: ABC Atelier 

Concepção e Construção - Unipessoal, Lda.  – Processo n.º 256/20 - Aprovado por 

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

20.  Destaque de parcela de terreno com a área de 828,65m2, sito na Travessa da Rua Teixeira 

Lopes, no Lugar da Esprela, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), 

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

Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 5316 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

4461, ao abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 
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vigente – Requerente: Agostinho Teixeira dos Santos – Processo n.º 196/20 - Aprovado por 

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

21.  Destaque de parcela de terreno com a área de 1.543,85m2, sito na Rua Atlético Clube 

Bougadense, n.º 282, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), concelho 

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

Automóveis da Trofa sob o n.º 5303 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6372 e na 

matriz predial rústica sob o artigo 3581, ao abrigo do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na sua redação vigente – Requerente: Maria Armandina Rodrigues Pereira - 

Processo n.º 209/20 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------- 

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

22.  Aprovação da alteração da minuta do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Centro 

Qualifica 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 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------- 

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

23.  Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao 

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

mobilidade condicionada e de um lugar de estacionamento destinado a cargas e descargas, na Rua 

D. Pedro V, na União das Freguesias do Bougado (São Martinho e Santiago), concelho da Trofa - 

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

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

24.  Decisão sobre execução de trabalhos complementares decorrentes de circunstâncias 

imprevisíveis, bem como aprovação da solução da obra necessária à sua execução, no âmbito da 

empreitada «Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – Distribuidora 21», ao abrigo do disposto nos 

artigos 370.º, n.os 1 e 4 e 371.º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos – 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 um voto contra do Senhor Vereador eleito enquanto inscrito na 

lista do Partido Socialista, Dr. José Amadeu Dias, não tendo o Senhor Vereador, Eng. 

Miguel tato Diogo, participado na votação, por impedimento ------------------------------------- 

25.  Revogação da deliberação tomada pela Câmara Municipal da Trofa, em sede de reunião 

ordinária pública realizada em 22 de outubro de 2020 – ponto 4, relativa à autorização prévia para 

a repartição de encargos em mais do que um ano económico decorrente da empreitada de 
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“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 unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

26.  Procedimento de alteração ao Alvará de Loteamento n.º 8/1986, para efeitos de integração da 

totalidade da área do lote n.º 41, no domínio publico municipal no âmbito do projeto “Corredor 

Ciclável e Pedonal dos Coronados” - Aprovado por unanimidade ------------------------------------ 

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

27.  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 2021 – 

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

28.  Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda. - Aprovação do Tarifário 

relativo às operações de Recolha, Tratamento e Deposição em Aterro de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) para o ano de 2021 - 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 ----------------- 

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

29.  Suspensão de pagamento de zonas de estacionamento de duração limitada (parcómetros), do 

Município da Trofa no âmbito do COVID19 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


