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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2021, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

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

------ O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do seu Despacho n.º D/96/2020, de 30 

de dezembro de 2020, relativo à prorrogação do Estado de emergência, no âmbito da Pandemia 

da doença covid 19 – Adoção de novas medidas – Isenção do pagamento de taxas de esplanadas 

e similares - A Câmara Municipal tomou conhecimento ---------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do seu Despacho n.º D/1/2021, de 06 

de janeiro de 2021, relativo à designação de elementos para integrar a comissão de análise no 

âmbito do Regulamento de concessão de apoios ao desenvolvimento cultural, social, recreativo e 

desportivo para o ano 2021 - A Câmara Municipal tomou conhecimento ------------------------- 

------ O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do Relatório de Execução Orçamental 

relativo ao 3.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, sendo que o documento em causa será 

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

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

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

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

1. Realização das reuniões da câmara municipal da Trofa por videoconferência – Ratificação - 

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

2. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 30 de dezembro de 2020 -   

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

3. Linha BEI PT2020/Autarquias – Autorização para contratação de empréstimo de médio e 

longo prazo relativo à Operação NORTE-05-1406-FEDER-000243_4803 – “Rede Ciclável e 

Pedonal da trofa – Distribuidora 21” até ao montante de €581.980,00 - 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 uma abstenção do Senhor Vereador eleito enquanto inscritos na lista do Partido 

Socialista, Dr. José Amadeu Dias, não tendo o Senhor Vereador, Eng. Miguel Tato 

Diogo, participado na votação, por impedimento. Mais foi deliberado submeter o mesmo 

a aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
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4. Autorização 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, ao abrigo do artigo 51.º 

da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, na sua redação atual - Aprovado por unanimidade. 

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

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

5. Integração do saldo de execução orçamental do ano 2020, ao abrigo do disposto no artigo 

130.º da Lei do Orçamento de Estado para 2021 - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

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

6. Aprovação da 2.ª Alteração Orçamental Modificativa - Modificação n.º 1 ao Orçamento da 

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

da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7. Aceitação de doação de 10 cabazes de Natal para os agregados familiares do concelho da 

Trofa, por parte da Tetribérica, S.A. – Ratificação - Aprovado por unanimidade. ------------------ 

8. Aprovação do contrato-programa a celebrar entre o Município da Trofa e a Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental – APPACDM da Trofa para a 

realização de obras de requalificação/reabilitação do edifício sede e aquisição de carrinha 

adaptada no âmbito da Operação NORTE-07-4842-FEDER-000493, a que corresponde o Aviso 

de Abertura n.º NORTE-42-2019-45 Equipamentos Sociais - Aprovado por unanimidade. ----- 

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

9. Adesão do Município da Trofa à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude – 

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

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

2020 – Requerente: Associação WPC Portugal – Decisão final de indeferimento - Aprovado por 

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

------ DFCGE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.  Operação n.º POISE-01-3422-FSE-000019 “Plano Municipal para a Igualdade e a não 

Discriminação (Trofa)” – Decisão de aprovação e minuta de termo de aceitação - Aprovado por 

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

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

12.  Destaque de parcela de terreno com a área de 333,40m2, sito na Rua Padre Manuel 

Bernardes, n.º 38, no Lugar de Coroa, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago), deste concelho, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Civil, 
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Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 4024 e inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 7097, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua redação vigente – Processo n.º 304/20 - Aprovado por unanimidade ---------------------------  

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

13.  Aceitação de doação, para o domínio público municipal, de parte do prédio – 3.452,00m2 - 

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

1459 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1102, na União das Freguesias de Alvarelhos 

e Guidões, 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 “Reestruturação 

Viária do Lugar de Casal em Alvarelhos – Fase 1”- Parcela 2 - Aprovado por unanimidade ----- 

14.  Aceitação de doação, para o domínio público municipal, de parte do prédio – 866,00m2 - 

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

2441 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1103, na União das Freguesias de Alvarelhos 

e Guidões, 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 “Reestruturação 

Viária do Lugar de Casal em Alvarelhos – Fase 1”- Parcela 1 - Aprovado por unanimidade ----- 

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

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

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

mobilidade condicionada, na Rua Antero Figueiredo, na União das Freguesias do Bougado (São 

Martinho e Santiago), concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado 

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

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

16.  Cedência de cem máscaras cirúrgicas, duzentas luvas de nitrile e cinco litros de álcool gel 

desinfetante de mãos à ASCOR – Associação de Solidariedade Social do Coronado, no âmbito do 

combate ao novo Coronavírus - COVID19 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------- 

 

 

 

 

 

 

 


