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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA  

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

------ O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do ofício da Santa 

Casa da Misericórdia da Trofa, que obteve o registo de entrada n.º E/10115/2021, de 26 de 

julho, relativo à concessão da qualidade de Irmão Honorário à Câmara Municipal da Trofa. -------

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

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

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

Despacho n.º D/43/2021, de 21 de julho, relativo à autorização para o funcionamento dos 

parques infantis públicos, desde que cumpridas as orientações definidas pela Direção-Geral de 

Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 15 de julho de 2021 - Aprovado por 

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

Câmara, Dr. Sérgio Humberto Pereira da Silva, por não ter estado presente na reunião ---- 

2. Expropriação amigável da parcela 9 referente ao projeto de «Requalificação do espaço público 

envolvente das antigas instalações da “Indústria Alimentar Trofense”», no âmbito do Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) do núcleo central da cidade da Trofa – Aprovado 

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

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

3. Pagamento de Franquia – Acidente – Queda de uma árvore na Rua Eng.º António Dias da 

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

Processo n.º 22/2020 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------- 

4. Pagamento de Franquia – Acidente de viação ocorrido no dia 19 de setembro de 2020, na Rua 

da Agostinho Moreira Assunção, na União das Freguesias de Coronado (São Romão e São 

Mamede), neste concelho - Processo n.º 37/2020 - Aprovado por unanimidade ------------------- 
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5. Responsabilidade civil extracontratual - Acidente de viação ocorrido no dia 23 de setembro de 

2019, na Rua das Indústrias, Aldeias de Cima, na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), deste concelho, com o veículo de matrícula 78-NE-44 - Proc. n.º 12/2019 

– Projeto de decisão de indeferimento - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

6. Aquisição de serviços de Auditoria Externa e Certificação de Contas para o ano de 2021 e 

aquisição de serviços de Auditoria Financeira para o Projeto Cooperative Streets - Decisão de 

adjudicação e aprovação da minuta do 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. Mais foi deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia 

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

7. Cedência de bens móveis à Fábrica da Igreja da Paróquia de São Romão do Coronado para a 

realização da Eucaristia Campal em Honra de Santa Eulália, a realizar no dia 08 de agosto - 

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

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

8. Operação PEPAL - NORTE-06-3118-FSE-000020 - Decisão de aprovação e nova minuta de 

termo de aceitação, em substituição da aprovada em sede de reunião ordinária da Câmara 

Municipal, realizada em 18 de junho de 2020 - Aprovado por unanimidade ------------------------- 

9. Aprovação da 5.ª alteração do Quadro de Compromissos do PEDU da Trofa e aprovação da 

adenda ao contrato do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) – Ratificação - 

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

Vereador, Eng. Miguel Tato Diogo, por impedimento ----------------------------------------------- 

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

10. Ação social escolar - Requerimento n.º E/9534/2021 - Atribuição da isenção do pagamento 

das refeições escolares relativas aos meses de junho e julho do 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

11. Orçamento Participativo Jovem – Definição da parcela do Orçamento Municipal para 2021 a 

afetar à implantação dos projetos vencedores e definição do número de projetos vencedores e do 
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valor máximo previsto para cada âmbito (concelhio e escolar) - Aprovado por unanimidade ---- 

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

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

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Trofa para o dia 17 de julho de 2021 – Ratificação - 

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

13. 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 os dias 25 e 

26 de julho de 2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------------- 

14. Aprovação da minuta do contrato de subconcessão de uso privativo de Loja sita no interior do 

Edifício de Passageiros (ID 9080) da Estação Ferroviária da Trofa, ao Km 022,422 da Linha do 

Minho, a celebrar entre a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. e o 

Município da Trofa e autorização para a repartição de encargos em mais do que um ano 

económico, 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 --------------------------------------------------------

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

15. Junta de Freguesia do Muro – Ampliação do cemitério – Reapreciação do pedido de apoio 

financeiro - 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 aprovação da Assembleia Municipal ---------------------------------------------------------- 

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

16. Aceitação de doação de 540 garrafas de água de 50ml pela Sociedade Super Bock Bebidas, 

S.A., para o Centro de Vacinação da Câmara Municipal da Trofa – Ratificação - Aprovado por 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


