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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2021, POR VIDEOCONFERÊNCIA 

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

------ O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do seu despacho 

n.º D/18/2021, de 26 de março, relativo à tolerância de ponto na segunda-feira de Páscoa (dia 05 

de abril). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ O Senhor Presidente da Câmara deu, ainda, conhecimento à Câmara Municipal da 

cobertura de prejuízos da empresa local Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M., nos termos do 

disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual. --- 

------ A Câmara Municipal tomou conhecimento, sendo que o mesmo documento será 

remetido à Assembleia Municipal, para os devidos efeitos. -----------------------------------------

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

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

sentenças/acórdãos proferidos no âmbito dos processos que correram termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Penafiel, sob os n.os 47/09.1BEPNF, 352/17.3BEPNF e 

1282/14.6BEPNF-A. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

despacho n.º D/22/2021, de 06 de abril, relativo ao levantamento de medidas de confinamento 

no âmbito do combate à Pandemia da Doença COVID-19. ---------------------------------------------- 

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

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

------ O Senhor Presidente da Câmara comunicou à Câmara Municipal que o Tribunal de Contas, 

em sessões diárias de visto de 01 de abril de 2021, emitiu visto prévio aos contratos de 

empréstimo celebrados entre o Município da Trofa e os Bancos BPI, S.A. e Bic Português, S.A. e 

à primeira adenda ao contrato de empréstimo celebrado entre o Município da Trofa e a Caixa 

Geral de Depósitos, S.A., com a referência 9015/008726/791. -------------------------------------------

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

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

------ O Senhor Presidente da Câmara comunicou à Câmara Municipal que o título do ponto 
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décimo nono da ordem do dia foi alterado, nos seguintes termos: “EMISSÃO DE PARECER 

SOBRE O PROJETO DE LEI N.º 743/XIV/2.ª, RELATIVO AO PROCESSO DE DELIMITAÇÃO 

ADMINISTRATIVA ENTRE OS CONCELHOS DA MAIA E DA TROFA – FREGUESIA DE CASTÊLO 

DA MAIA E FREGUESIAS DE ALVARELHOS E GUIDÕES, MURO E CORONADO”. -------------------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 25 de março de 2021 – Aprovado por 

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

2. Prorrogação do prazo de adoção de medidas para apoio à atividade económica do comércio 

local, em virtude dos efeitos do contexto da Pandemia da COVID19 – Aprovado por 

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

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

3. Cedência de bens móveis à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago de Bougado 

para a Semana Santa nos dias 26 de março a 7 de abril – Ratificação – Aprovado por 

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

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

4. Aceitação da doação de vestuário, ao abrigo do Estatuto do Mecenato, pela Sociedade M.D.A. 

Tecidos, Lda. – Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------- 

5. Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração de Coimbra e o Município da Trofa no âmbito da elaboração de 

um estudo de diagnóstico avaliativo e de auditoria das entidades que integram ou pretendam 

integrar a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) - Deliberação 

com eficácia retroativa, nos termos do artigo 156.º, n.º 2 do novo Código do Procedimento 

Administrativo – Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------- 

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

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

Municipal da Trofa e a Associação Cultural e Recreativa da Abelheira para o ano 2021 – 

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

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

Municipal da Trofa e o Guidões Futebol Clube para o ano 2021 – Aprovado por unanimidade  
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8. Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre a Câmara 

Municipal da Trofa e a Associação Kyokushin do Ave para o ano 2021 – Aprovado por 

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

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

Municipal da Trofa e o Centro Recreativo de Bougado para o ano 2021 - Aprovado por 

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

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

Municipal da Trofa e o Grupo Desportivo de Covelas para o ano 2021 – Aprovado por 

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

11. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e o 

Rancho Folclórico da Trofa para o ano 2021 - Aprovado por unanimidade ------------------------- 

12.    Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e o 

Rancho Etnográfico de Santiago de Bougado para o ano 2021 - Aprovado por unanimidade --- 

13.  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e o 

Rancho Folclórico de Alvarelhos para o ano 2021 - Aprovado por unanimidade ------------------ 

14. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a 

Orquestra Ritmos Ligeiros – Associação Cultural da Trofa para o ano 2021 - Aprovado por 

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

15. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a 

Associação Recreativa S. Pedro da Maganha para o ano 2021 - Aprovado por unanimidade -----

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

16.  Destaque de parcela de terreno com a área de 588,85m2, sito nas Ruas Conde São Bento, n.º 

42 e Dr. Adriano Fernandes de Azevedo, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago), deste concelho, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Civil, 

Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 5091 e inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 273, 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 82/18 - Aprovado por unanimidade ---------------------------------- 
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17.  Redução do pagamento da taxa complementar devida pela realização, manutenção e reforço 

das infraestruturas urbanísticas (TMU), ao abrigo do disposto no artigo 10.º, n.º 3, alínea b) do 

Regulamento Geral de Taxas do Município da Trofa - Processo de licenciamento n.º 121/18 - 

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

18.  Redução do pagamento da taxa complementar devida pela realização, manutenção e reforço 

das infraestruturas urbanísticas (TMU), ao abrigo do disposto no artigo 10.º, n.º 3, alínea b) do 

Regulamento Geral de Taxas do Município da Trofa - Processo de licenciamento n.º 120/18 - 

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

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

19.  Emissão de parecer sobre o Projeto de Lei n.º 743/XIV/2.ª, relativo ao processo de 

delimitação administrativa entre os concelhos da Maia e da Trofa – Freguesia de Castêlo da Maia 

e Freguesias de Alvarelhos e Guidões, Muro e Coronado - Aprovado por unanimidade. Mais 

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

20.  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 30 de março de 

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

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

21.  Decisão sobre execução de trabalhos complementares (n.º 1) decorrentes de circunstâncias 

imprevistas, 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 dos 

Coronados», 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 quatro 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 ------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética vertical na Rua do Rindo, na Freguesia de 

Covelas, concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o 

mesmo a aprovação da Assembleia Municipal ---------------------------------------------------------- 

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

23. Aceitação da doação de 1.250 máscaras de proteção individual KN95 pela empresa “Museu do 

Prego” – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------ 

 

 


