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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 06 DE MAIO 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/13/2021, de 08 de março de 2021, relativo à aquisição à herança aberta por óbito de 

Manuel Oliveira Sampaio, do prédio urbano, designado como parcela 10, com a área total de 

154,00 m2, descrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da 

Trofa sob o n.º 4592 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 4957, no âmbito 

do “Projeto de Requalificação do Espaço Público Envolvente às Antigas Instalações da Indústria 

Alimentar Trofense”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

n.º D/23/2021, de 27 de abril de 2021, relativo à aquisição a José Manuel Dias do Couto, do 

prédio urbano, designado como parcela 11, com a área total de 165,00 m2, descrito na 

Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 4590 e 

inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 8301, no âmbito do “Projeto de 

Requalificação do Espaço Público Envolvente às Antigas Instalações da Indústria Alimentar 

Trofense”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ O Senhor Presidente da Câmara, comunicou à Câmara Municipal que o título do ponto 

terceiro da ordem do dia foi alterado, no sentido de ser acrescentada a expressão “separadas” --

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 06 de maio de 2021 – Aprovado por 

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

2. Aprovação da ata da reunião extraordinária realizada em 12 de maio de 2021 – Aprovado por 

unanimidade dos presentes. não tendo participado na votação o Senhor Vereador, Renato 

Pinto Ribeiro, por não ter estado presente na reunião ------------------------------------------------ 

3. Relatório de Gestão e Contas Separadas do Municipio da Trofa relativo ao ano de 2020 –                              
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– 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. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

autorização da Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------------- 

4. Projeto de "Requalificação do Espaço Público Envolvente das Antigas Instalações da 

‘Indústria Alimentar Trofense” – Declaração de utilidade pública com caráter de urgência - 

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

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-

000148_05183 – “Rede Ciclável da Trofa – Zona Norte” - 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6. Pagamento de Franquia – Acidente de viação ocorrido no dia 23 de outubro de 2020, na Rua 

das Indústrias, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), neste concelho - 

Processo n.º 43/2020 – Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------- 

7. Responsabilidade Civil Extracontratual - Acidente de viação ocorrido no dia 06 de novembro 

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

de matrícula 73-NE-88 – Processo n.º 32/2020 - Decisão de deferimento - Aprovado por 

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

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

8. 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 2 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

9. 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 
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Pública – Parte 1, em substituição da aprovada em sede de reunião ordinária realizada em 11 de 

fevereiro de 2021 Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------  

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

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

Municipal da Trofa e a Associação Coronado Runners para o ano 2021 - Aprovado por 

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

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

11. Protocolo de Colaboração celebrado entre a Muro de Abrigo – Associação de Solidariedade 

Social do Muro, IPPS e o Município da Trofa no âmbito da candidatura do projeto “Brigada de 

Apoio ao Idoso” ao Prémio Séniores da BPI Fundação “La Caixa” 2021 – Ratificação - 

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

12. Ação social escolar - Requerimento n.º A/436/2021 - Atribuição da isenção do pagamento 

das refeições escolares relativas ao ano letivo 2020/2021 - Deliberação com eficácia retroativa, 

nos termos do artigo 156.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, que aprovou o Novo 

Código do Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

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

13. Destaque de parcela de terreno com a área de 450,00m2, sita na Rua São João Batista, na 

União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, deste concelho, a desanexar do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 725 e 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2053, 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 137/21 - Aprovado por 

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

14. Pagamento em prestações das taxas relativas a operação urbanística, ao abrigo do disposto no 

n.º 6 do artigo 24.º do Regulamento Geral de Taxas do Município da Trofa – Processo n.º 2/17 - 

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

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

15. Parceria entre a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e o Municipio da Trofa no 

âmbito do Programa Eco -Escolas para o Ano Letivo 2020/2021 – Apoio à inscrição de escolas - 

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

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

Atlético Clube Bougadense para o dia 09 de maio de 2021 – Ratificação - Aprovado por 

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



 

IMP. 648.01  Página 4 de 4 

Data: 10.03.15 
 

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

17.  Decisão sobre a proposta de preço e prazo para a execução de trabalhos complementares (n.º 

1) decorrentes de circunstâncias imprevistas e aprovação da minuta do contrato adicional, no 

âmbito da empreitada «Rede Ciclável e Pedonal dos Coronados», ao abrigo do disposto nos 

artigos 370.º, n.os 1 e 2, 373.º, 374.º e 375.º 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 dois votos contra dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

inscritos na lista do Partido Socialista --------------------------------------------------------------------- 

18. 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 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 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 dois votos contra dos Senhores Vereadores 

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

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

19. Aceitação de doação de duzentas viseiras de proteção individual pelas empresas Kit – Pneus e 

Museu do Prego, no âmbito do combate ao novo Coronavírus - COVID19 – Ratificação - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


