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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2021, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

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

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento do seu Despacho n.º D/5/2021, 

de 14 de janeiro de 2021, do Senhor Presidente da Câmara, relativo à prorrogação do Estado de 

Emergência, no âmbito da Pandemia da Doença COVID-19 – Adoção de novas medidas – 

Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro - A Câmara Municipal tomou conhecimento ----------- 

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento do seu Despacho n.º D/6/2021, 

de 20 de janeiro de 2021, do Senhor Presidente da Câmara, relativo à prorrogação do Estado de 

Emergência, no âmbito da Pandemia da Doença COVID-19 – Adoção de medidas adicionais - A 

Câmara Municipal tomou conhecimento ----------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento de acórdãos e sentenças proferidas 

no âmbito de processos judiciais - A Câmara Municipal tomou conhecimento ------------------- 

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 14 janeiro de 2021 - Aprovado 

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

2. Luto Municipal pelo falecimento do Comendador José da Costa Pereira Serra – Ratificação do 

Despacho n.º D/7/2021, de 20 de janeiro, do senhor Presidente da Câmara - Aprovado por 

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

3. Aprovação da apresentação do pedido de financiamento relativo à Operação NORTE-05-

1406-FEDER-000148 – Rede Ciclável da Trofa – Zona Norte - à Linha BEI PT 

2020/Autarquias – 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 duas abstenções dos Senhores 

Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do Partido Socialista ------------------------------ 

4. Aprovação da minuta do contrato de empréstimo de médio e longo prazo a celebrar entre o 

Banco BPI, S.A. e o Município da Trofa, no âmbito de uma operação de substituição de dívida, 

até ao montante de € 6.721.861,17 (seis milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e 

sessenta e um euros e dezassete cêntimos), ao abrigo do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 

setembro, na sua redação atual - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------ 
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5. Aprovação da minuta do contrato de empréstimo de médio e longo prazo a celebrar entre o 

Banco BIC Português, S.A. e o Município da Trofa, no âmbito de uma operação de substituição 

de dívida, até ao montante de € 4.570.169,66 (quatro milhões, quinhentos e setenta mil, cento e 

sessenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos), ao abrigo do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 

03 de setembro, na sua redação atual - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

6. Projeto de "Melhoria das Condições de Segurança, Conforto e Acessibilidades ao Sistema de 

Transportes Públicos” – Parcelas 1 e 2 da Paragem SMC_4 - Aceitação de doação de uma parcela 

de terreno, com a área de 181m2, a desanexar do prédio, sito no lugar de Trinaterra, na União das 

Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), concelho da Trofa, descrito na 

Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 2687 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1675  - Aprovado por unanimidade ----------------- 

7. Aprovação dos aditamentos ao Contrato de Gestão entre o Estado Português, o conjunto dos 

Municípios de Amarante, Arouca, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Fafe, Santo Tirso e Trofa e a 

Águas do Norte, S.A. e ao Contrato de Parceria Pública entre o Estado Português e o conjunto 

dos Municípios de Amarante, Arouca, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Fafe, Santo Tirso e 

Trofa e designação do representante do Município para assinatura dos mesmos - Aprovado por 

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

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8. Acidente de viação ocorrido no dia 03 de maio de 2020, na Rua José de Moura Coutinho 

(E.N. 14) na freguesia do Muro, neste concelho, com o veículo de matrícula 11-55-NO – 

Processo n.º 29/2020 - Projeto de decisão de deferimento parcial - Aprovado por unanimidade  

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

9. Projeto de revisão do Regulamento do Orçamento Participativo Jovem da Trofa - Aprovado 

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

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10. Declaração de caducidade de comunicação prévia para a realização de operação urbanística - 

Processo n.º 657/08 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------- 

------ DPUMA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11.  Aceitação de doação, para o domínio público municipal, de parte do prédio – 82m2 - descrito 

na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 1851 e 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2195, na União das Freguesias do Coronado (São 

Romão e São Mamede), 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 do “Projeto de Melhoria das 

Condições de Segurança, Conforto e de Acessibilidade ao Sistema de Transportes Públicos” - 

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

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

12.  Aprovação da revisão de preços provisória relativa à empreitada “Corredor Ciclável e Pedonal 

dos Coronados” – 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 duas abstenções dos Senhores Vereadores 

eleitos enquanto inscritos na lista do Partido Socialista ---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


