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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO 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/85/2020, de 24 de novembro, relativo à tolerância de ponto nos dias 30 de novembro, 7, 

24 e 31 de dezembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Despacho n.º D/86/2020, de 25 de novembro, relativo à aquisição à Herança aberta por óbito de 

António Augusto da Costa Azevedo, das parcelas do prédio, designadas como parcelas 4 e 4A,  

com a área de 1.870,00m2 e 261,50m2, respetivamente, descrito na Conservatória dos Registos 

Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 5093 e inscrito na respetiva matriz 

predial rústica sob o artigo 4112, na União das Freguesias do Bougado (São Martinho e Santiago), 

para a execução do projeto “Rede Ciclável da Trofa - Zona Norte.  ------------------------------------- 

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

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

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

Despacho Conjunto de designação dos membros da Comissão de Parceria no âmbito do 

Contrato de Parceria Pública celebrado entre o Estado Português e os Municípios de Amarante, 

Arouca, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Fafe, Santo Tirso e Trofa, por intermédio do qual foi 

constituído o Sistema de Águas da Região do Noroeste.  -------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 20 de novembro de 2020 – 

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

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

2. Responsabilidade Civil Extracontratual - Acidente de viação ocorrido no dia 18 de julho de 

2017, na Rua Abílio da Costa Couto, na União das freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago), neste concelho, com o veículo de matrícula 50-GV-27 - Aprovado por unanimidade  
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------ DRH --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Instituto Politécnico do Porto, através da sua Escola Superior da Educação, para a realização do 

estágio curricular do 1.º ciclo em Gestão do Património do estudante Tiago Pereira - Aprovado 

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

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

4. 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 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------- 

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

Municipal da Trofa e a Associação Coronado Runners para o ano 2020 - Aprovado por 

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

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

Municipal da Trofa e o Guidões Futebol para o ano 2020 - Aprovado por unanimidade --------- 

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

Desportivo do ano de 2020 – Requerente: Associação WPC Portugal – Projeto de decisão de 

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

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

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

288/02 - Requerente: Luís Miguel Serra Ferreira da Costa - Aprovado por unanimidade --------- 

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

25/16 - Requerente: Jorge Manuel Ferreira Pereira - Aprovado por unanimidade ------------------ 

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

398/06 - Requerente: Vipamconstroi – Imobiliária, Lda. - Aprovado por unanimidade -----------

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

11.  Aprovação da Estratégia Local de Habitação do Município da Trofa - 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. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

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

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



 

IMP. 648.01  Página 3 de 3 

Data: 10.03.15 
 

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

decorrente do procedimento ECO.AP tendente à celebração de um Contrato de Gestão de 

Eficiência Energética, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro, para 

a implementação de medidas de melhoria da eficiência energética no “Sistema de Iluminação 

Pública” (SIP) no concelho da Trofa, 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 

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. Mais foi deliberado submeter o mesmo a autorização da Assembleia 

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

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

13.  Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da Trofa e a MOBI.E, S.A. para 

instalação de um posto de carregamento normal para veículos elétricos - Aprovado por 

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

14.  Aceitação de doação, para o domínio público municipal, de parte do prédio – 42,50m2 - 

descrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 

3464 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2563, 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 “Rede 

Ciclável e Pedonal da Trofa – Zona Norte” - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

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

15.  Renovação, pelo período de três anos, do Protocolo de Condições de Contratação e 

Funcionamento da Equipa de Intervenção Permanente (EIP) celebrado entre a Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Câmara Municipal da Trofa e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa – Deliberação com eficácia retroativa, nos 

termos do artigo 156.º do Novo Código do Procedimento Administrativo - Aprovado por 

unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a autorização da Assembleia 

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

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

 

 

 


