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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2021, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

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

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

ordem do dia – «DECISÃO SOBRE ERROS E OMISSÕES, PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS NO ÂMBITO DO 

PROCEDIMENTO DO PROGRAMA 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» – fosse retirado para melhor análise e submetido a deliberação numa próxima reunião 

do executivo camarário. – Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 28 janeiro de 2021 - Aprovado 

por unanimidade dos presentes, não tendo participado na votação, o Senhor Presidente 

da Câmara e a Senhora Vereadora, Lina Maria Gomes Faria e Ramos, por não terem 

estado presentes na reunião ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Celebração de contrato de arrendamento entre o Município da Trofa e a Sociedade P.R.H. – 

Imobiliária, Lda., de prédio, destinado a armazém, sito na Rua do Tanque, da união das freguesias 

de Bougado (São Martinho e Santiago), concelho da Trofa e aprovação da minuta do respetivo 

contrato – 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, aprovar o assunto mencionado 

em epígrafe, nos termos e com os fundamentos propostos ------------------------------------------ 

3. 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, em substituição da aprovada em sede de reunião do órgão 
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executivo realizada em 28 de janeiro de 2021 - Aprovado por unanimidade ------------------------- 

4. Renegociação das condições do contrato de empréstimo n.º 9015/008726/791 celebrado com 

a Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Aprovação da minuta da primeira adenda ao contrato -

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

5. Linha BEI PT2020/Autarquias – Aprovação da minuta do contrato de financiamento 

reembolsável a celebrar entre o Estado Português, através da Agência para o Desenvolvimento e 

Coesão, I.P., e o Município da Trofa 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 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.  ------------- 

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

6. Aprovação da minuta do contrato a celebrar entre o Fundo Ambiental e o Município da Trofa 

no âmbito da 3.ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública - 

Parte 1 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

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

7. Atribuição de apoio à edição do CD “Obras para instrumento de tecla em três cidades de 

Portugal – Coimbra, Lisboa e Porto”, interpretado por Isabel Calado, mediante a aquisição de 

CD´S no valor de 500 euros - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------- 

8. Aprovação da minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município da Trofa e o 

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., no âmbito do Concurso Lusófono da Trofa 

– Conto Infantil – Prémio Matilde Rosa Araújo para 2021- Aprovado por unanimidade --------- 

------ DRH --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Maiêutica – Cooperativa de Ensino 

Superior, C.R.L., entidade instituidora do Instituto Politécnico da Maia – IPMAIA e a Câmara 

Municipal da Trofa para a realização da formação em contexto de trabalho no âmbito da 

Licenciatura em Educação Social - Deliberação com eficácia retroativa, nos termos do artigo 

156.º, n.º 2 do novo Código do Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade ---- 

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

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

26/10 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------------ 
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11. Declaração de caducidade de licença para a realização de operação urbanística - Processo n.º 

1/2000 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

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

12.  Aceitação de doação, para o domínio público municipal, de parte do prédio – 102,50m2 - 

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

4951 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 470, na União das Freguesias de Bougado 

(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 da empreitada “Rede 

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

13.  Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais à 

EAT – Escola de Atletismo da Trofa para o dia 09 de janeiro de 2021 – Ratificação - Aprovado 

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

14.  Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais ao 

Espaço T – Associação para Apoio à Integração Social e Comunitária para o dia 28 de janeiro de 

2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------- 

15.  Aprovação do Projeto do Regulamento Municipal de Utilização de Viaturas Municipais - 

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

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

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

16.  Decisão sobre execução de trabalhos complementares (n.º 2) decorrentes de circunstâncias 

não previstas, aprovação da solução da obra necessária à sua execução e autorização para a 

realização da respetiva despesa, no âmbito da empreitada «Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – 

Distribuidora 21», ao abrigo do disposto nos artigos 370.º, n.os 1 e 2 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.  --- 

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

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

Municipio da Trofa, no âmbito do combate ao novo Coronavírus - COVID19, ao abrigo do 

disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, com a última alteração 

introduzida pelo Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro – Ratificação - Aprovado por 
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unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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