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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

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

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento do ofício do Tribunal da Relação 

do Porto, de 12 de fevereiro de 2021, que procedeu à nomeação dos árbitros para procederem às 

arbitragens relativamente à empreitada “Corredor Ciclável e Pedonal dos Coronados”, no âmbito 

do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Núcleo Central da Vila Coronado (São 

Romão) - A Câmara Municipal tomou conhecimento ------------------------------------------------- 

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 11 fevereiro de 2021 - Aprovado 

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

2. Projeto de «Requalificação do Espaço Público Envolvente das Antigas Instalações da 

“Indústria Alimentar Trofense”» - Aquisição à Herança aberta por óbito de José da Silva Pereira 

do prédio, designado como parcela 2, com a área de 589,00 m2, descrito na Conservatória dos 

Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 4081 e inscrito na respetiva 

matriz predial urbana sob o artigo 11381- Aprovado por unanimidade ------------------------------- 

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

3. Autorização para a celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências 

entre o Municipio da Trofa e a Junta da União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões para a 

"Pavimentação da Rua das Caleiras - Alvarelhos", nos termos do artigo 120.º, conjugado com o 

artigo 131.º do Anexo I da Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro - Aprovado por unanimidade. 

Mais foi deliberado submeter o mesmo a autorização da Assembleia Municipal ------------- 

4. Responsabilidade Civil Extracontratual - Acidente de viação ocorrido no dia 18 de dezembro 

de 2019, na Rua José de Moura Coutinho, na freguesia do Muro, neste concelho, com o veículo 

de matrícula 03-PG-18 – Processo n.º 08/2020 - Decisão de deferimento - Aprovado por 

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

5. Responsabilidade Civil Extracontratual - Acidente de viação ocorrido no dia 03 de maio de 

2020, na Rua José de Moura Coutinho (EN 14), na freguesia do Muro, neste concelho, com o 

veículo de matrícula 11-55-NO – Processo n.º 29/2020 - Decisão final de deferimento parcial - 

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

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

Municipal da Trofa e a Associação Cultural e Recreativa Vigorosa para o ano de 2021 - 

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

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

7. Destaque de parcela de terreno com a área de 1.565,00m2, sita na Rua José Moura Coutinho, 

n.º 2733, na Freguesia do Muro, deste concelho, a desanexar do prédio descrito na Conservatória 

do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 583 e inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo 319 e na matriz predial urbana sob o artigo 416, 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 

10/21 - Aprovado por unanimidade-------------------------------------------------------------------------        

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

8. Exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito no Largo D. Afonso Henriques, n.º 

183, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11497, na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago) – Anúncio Casa Pronta n.º 57296/2021 – Ratificação - Aprovado por 

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

9. Exercício do direito de preferência do prédio rústico, sito no Largo D. Afonso Henriques, n.º 

183, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 449, na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago) – Anúncio Casa Pronta n.º 57298/2021 – Ratificação - Aprovado por 

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

10.  Adesão à iniciativa Internacional "Hora do Planeta 2021" - Aprovado por unanimidade -----  

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

11.  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» - 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 --------------------------------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética vertical de estacionamento autorizado no 

Largo Padre Manuel António Moreira, na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, 
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concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

deliberação da Assembleia Municipal ---------------------------------------------------------------------  

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética vertical, em substituição da existente, na Rua 

da Ponte, na Freguesias do Muro, concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia Municipal ------------------------- 

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

14. Aceitação de doação de duas mil máscaras de proteção individual KN95 pelas empresas 

Rotações Social Clube, Equivalenza, Kit – Pneus e Museu do Prego, no âmbito do combate ao 

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