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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2021, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

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

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

décimo nono da ordem do dia foi alterado, em virtude de estarmos no âmbito do regime 

extraordinário de regularização de atividades económicas (RERAI), passando a designar-se nos 

termos seguintes: “ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA 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 79/14”. -------------------------------- 

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

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

------ PRESIDENTE/VEREAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

1. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 04 de junho de 2021 - Aprovado por 

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

António da Costa Azevedo, por não ter estado presente na reunião. ------------------------------ 

2. Relatório de Gestão e Contas Consolidadas relativo ao ano de 2020 - 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 duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do 

Partido Socialista. Mais foi deliberado submeter o mesmo a apreciação e votação da 

Assembleia Municipal ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Autorização para contratação de empréstimos de médio e longo prazo até ao montante de 

€3.894.806,44 e até ao montante de €4.196.040,00, para realização de investimentos - Aprovado 

por maioria, com três 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”, Lina Ramos e Dr. Sérgio Araújo, e dois votos contra dos Senhores 

Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do Partido Socialista, não tendo 

participado na votação o Senhor Vereador, Prof. António da Costa Azevedo, por se 

encontrar impedido. Mais foi deliberado submeter o mesmo a autorização da Assembleia 

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Autorização prévia para a repartição de encargos em mais do que um ano económico 
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decorrente procedimento tendente à contratação de financiamento, em regime de locação 

financeira, pelo prazo de 48 meses, para aquisição de duas viaturas elétricas, nos termos do 

disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação 

atual – Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a autorização 

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

5. Autorização prévia para a repartição de encargos em mais do que um ano económico 

decorrente do procedimento tendente à aquisição de serviços de auditoria financeira ao Projeto 

Cooperative Streets, nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, na sua redação atual - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

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

6. Porto Solar Metropolitano - Aprovação do contrato de constituição de agrupamento de 

entidades adjudicantes e pedido de autorização prévia para a repartição de encargos em mais do 

que um ano económico decorrente do procedimento, nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 do 

artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual - Aprovado por 

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

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.  Celebração de contrato de arrendamento entre a Herança de Alfredo Moreira Reis, 

representada por Maria Fernanda Gonçalves da Cruz, na qualidade de cabeça de casal, e o 

Município da Trofa, da fração autónoma, designada pela letra T, do prédio urbano, constituído 

em regime de propriedade horizontal, sito na Avenida das Pateiras, na União das freguesias de 

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

contrato – 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 duas abstenções dos Senhores Vereadores 

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

8. Redes de Distribuição de Energia Elétrica em baixa tensão – Aprovação da minuta da carta 

para comunicação da intenção do Município da Trofa na continuação/extensão, a título 

excecional, do contrato de concessão em baixa tensão em vigor - Aprovado por unanimidade.  

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

9.  Concessão de exploração de um espaço destinado a estabelecimento de restauração e bebidas, 

integrado no Complexo do Aquaplace – Academia Municipal da Trofa – Decisão de não 

adjudicação e revogação da decisão de contratar – Aprovado por maioria, com quatro votos a 

favor do Senhor Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 
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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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  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 

empreitada de “Repavimentação, em betuminoso, da Rua S. João Batista, a partir da linha de 

água, e parte da Rua 25 de abril, em Guidões, Travessa de S. Roque e Travessa do Pedregoso em 

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

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

entre o Municipio da Trofa e a Junta de Freguesia de São Cristovão do Muro para a empreitada 

de “Requalificação Viária da Zona da Agra da Cana”, 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

entre o Municipio da Trofa e a Junta da União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago) para a empreitada de “Requalificação da Rua confrontante com o novo Centro de 

Saúde de Santiago de Bougado”, 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 ------------------------- 

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

13.  Operação n.º POISE-01-3422-FSE-000019 - “Plano Municipal para a Igualdade e a não 

Discriminação (Trofa)” – Decisão de aprovação e nova minuta de termo de aceitação em 

substituição da aprovada em sede de reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 14 de 

janeiro de 2021 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------- 

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

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

Municipal da Trofa e a Sociedade Columbófila e Ornitológica do Coronado para o ano 2021- 

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

15.   Atribuição de apoio à edição do CD da Orquestra Ritmos Ligeiros, mediante a aquisição de 
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CD´S no valor de 500 euros - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------- 

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

16.  Programa de Parcerias para o Impacto – Subscrição da carta de compromisso de 

investimento social – Compromisso de Cofinanciamento do Projeto de Inovação Social “Master 

Culinária Inclusiva” para efeitos de apresentação de candidatura por parte da Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental – APPACDM da Trofa – Ratificação 

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

17.  Atribuição de bolsas de estudo para alunos do ensino superior relativas ao ano letivo 

2020/2021 – Deliberação com eficácia retroativa, nos termos do artigo 156.º, n.º 2 do novo 

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

18.  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo – 

Aprovação do Contrato-Programa a celebrar entre o Município da Trofa e a Santa Casa da 

Misericórdia da Trofa para a execução de empreitada de demolição de prédio - Aprovado por 

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

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

19.  Isenção do pagamento da taxa 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 79/14 - 

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

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

20.   Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pela letra “D”, do 

prédio urbano, sito na Rua D. João VI, n.º 45, Bloco Q, na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), descrito na Conservatório do Registo Predial sob o n.º 327 e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 7811 – Anúncio Casa Pronta n.º 74648/2021 – Ratificação - 

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

21.  Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pela letra “S”, do 

prédio urbano, sito na Rua Dr. Adriano Fernandes de Azevedo, n.º 9, na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatório do Registo Predial sob o n.º 647 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7947 – Anúncio Casa Pronta n.º 73589/2021 – 

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

22.  Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pelas letras “CI”, do 

prédio urbano, sito na Avenida das Pateiras, Centro Comercial Nova Trofa, n.º 6, na União das 

Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
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7734 – Anúncio Casa Pronta n.º 72175/2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------- 

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

Polvilhar Alegria – Associação de Ação Social – Escolinha de Rugby da Trofa para o dia 13 de 

junho de 2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------- 

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

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética vertical no entroncamento da Rua Alfredo 

Ferreira de Abreu com a Rua António Feliciano de Castilho e no cruzamento da Rua Cónegos de 

Landim com a Rua Poeta Eugénio de Castro, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho 

e Santiago), concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter 

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

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de passadeira sobrelevada e sinalética na Rua do Rindo, 

na Freguesia de Covelas, concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


