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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020, POR VIDEOCONFERÊNCIA 

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

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal da 

informação da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas relativamente à situação económica e 

financeira do Municipio da Trofa reportada a 30 de junho de 2020.  ------------------------------------ 

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

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

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

calendário das reuniões do Órgão Executivo para o ano de 2021.  --------------------------------------- 

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

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

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

pontos sétimo e décimo sexto da ordem do dia foram alterados, no sentido de ser eliminado o 

nome do trabalhador em causa e acrescentada a expressão “AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO 

DA RESPETIVA DESPESA”, respetivamente. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 03 de dezembro de 2020 – 

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

2. Alteração da data de realização da reunião ordinária pública de 31 de dezembro de 2020 - 

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

3. Atribuição de apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia da Trofa – Apresentação de 

candidatura ao Programa PARES 3.0 Geração - Aprovado por unanimidade ----------------------- 

4. Atribuição de apoio financeiro à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental da Trofa - APPACDM da Trofa – Apresentação de candidatura ao Programa 

PARES 3.0 Geração - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------- 

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

5. Cedência de bens móveis à Associação de Pais da EB2 e 3 Professor Napoleão Sousa Marques 

para a realização das atividades “Natal na escola” – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----- 
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6. Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART): Passe Único – Encargos do Défice do 

PART 2019 – Autorização da respetiva despesa - Aprovado por unanimidade ------------------------ 

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

7. Processo disciplinar DJ/01/2020 - Decisão de aplicação de pena disciplinar – Adiada a 

votação para a próxima reunião de câmara, em virtude da inexistência de quórum para 

deliberação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2020 – Requerente: Associação Cultural "Amar ao Luar" - A Rapaziada – Decisão final de 

indeferimento – Aprovado por maioria, com três 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 uma abstenção do Senhor Vereador eleito enquanto inscrito 

na lista do Partido Socialista, Dr.º José Amadeu Dias ------------------------------------------------------ 

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

2020 - Atribuição de apoio financeiro pontual à Associação Cultural Orquestra de Ritmos 

Ligeiros relativo à aquisição de trompete - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

2020 - Atribuição de apoio financeiro pontual à Piruetas Virtuais - Associação Cultural para fazer 

face aos custos decorrentes do cumprimento das regras de segurança no âmbito do combate ao 

novo Coronavírus - COVID19 - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------- 

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

2020 - Atribuição de apoio financeiro pontual à União de Ciclismo da Trofa para aquisição de 

bicicletas de competição - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------- 

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

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

874/07 - Requerente: Luciano Areal Gomes da Costa e Magda Sofia Barbosa Costa - Aprovado 

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

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

305/13 - Requerente: José Maia da Silva Raimundo e Maria dos Anjos de Oliveira Maia - 

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

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

71/02 - Requerente: Jorge da Costa Azevedo e Maria Arminda Couto da Silva - Aprovado por 

unanimidade -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ DOMME ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.  Aprovação da conta final e da revisão de preços definitivas relativas à empreitada de 

“Corredor Central da Trofa” – Aprovado por maioria, com três 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 uma abstenção do Senhor Vereador eleito 

enquanto inscrito na lista do Partido Socialista, Dr. José Amadeu Dias --------------------------------- 

16.  Decisão sobre a proposta de preço e prazo para a execução de trabalhos complementares 

decorrentes de circunstâncias imprevisíveis (n.º 1), autorização para a realização da respetiva 

despesa e aprovação da minuta do contrato adicional, 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, 373.º e 

375.º do Código dos Contratos Públicos - Aprovado por maioria, com três 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 um voto contra do Senhor 

Vereador eleito enquanto inscrito na lista do Partido Socialista, Dr. José Amadeu Dias -------------

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

17.  Aprovação da minuta do 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, em 

substituição da aprovada em sede de reunião ordinária pública da Câmara Municipal, realizada em 

3 de dezembro de 2020 - Ratificação – Aprovado por unanimidade ------------------------------------- 
------ TROFÁGUAS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
18.  Indáqua Santo Tirso/Trofa - Gestão de Águas de Santo Tirso e Trofa, S.A. – Concessão do 

Serviço Público Municipal de Abastecimento de Água no Concelho da Trofa – Tarifário para 

2021 – Aprovado por maioria, com três 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 uma abstenção do Senhor Vereador eleito enquanto inscrito na lista do 

Partido Socialista, Dr. José Amadeu Dias --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


