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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2021, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA  

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

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do Despacho 

n.º D/104/2021, de 09 de setembro de 2021, do Senhor Presidente da Câmara, relativo à sua 

substituição no período de Campanha Eleitoral. ------------------------------------------------------------- 

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

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

Despacho n.º D/108/2021, de 20 de setembro de 2021, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

relativo à substituição do Presidente da Câmara na parte de tarde do dia 20 e no dia 21 de 

setembro de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

prazo médio de pagamento a fornecedores e estrutura da dívida de fornecedores da Trofáguas, 

Serviços Ambientais, E.M. - Sociedade Unipessoal, Lda., relativa ao 1.º semestre de 2021. --------- 

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

remetido à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal que o 

Tribunal de Contas, em sessões diárias de visto, realizadas em 8 e 9 de setembro de 2021, 

concedeu visto prévio aos dois contratos de empréstimo celebrados com a Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo do Médio Ave, C.R.L., para a realização de investimentos. ---------------------------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 09 de setembro de 2021 - Aprovado por 

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

2. Expropriação amigável do direito ao arrendamento do prédio, designado por 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 ---------------------- 
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3. Exercício do direito de preferência no âmbito do processo casa pronta n.º 70193/2021 – 

Revogação da deliberação tomada em sede de reunião ordinária pública, realizada em 04 de junho 

de 2021 – Ponto 15 - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------- 

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

4. Cedência de bens móveis à Associação Moto Clube “Os Rodas da Trofa” para a realização de 

um churrasco no dia 18 de setembro de 2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------- 

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

5. Memorando de entendimento celebrado entre a Universidade do Minho e os parceiros da 

“Rede Casas do Conhecimento” – Associação CCG/ZGDV – Centro de Computação Gráfica, 

Município de Boticas, Município de Fafe, Município de Montalegre, Município de Paredes de 

Coura, Município da Trofa, Município de Vila Verde e Município de Valongo – no âmbito da 

candidatura ao Programa “Impulso Adultos” – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------- 

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

6. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo para o ano 

2021 - Atribuição de apoio financeiro pontual à Sociedade Columbófila e Ornitológica do 

Coronado para a realização de obras no edifício onde se encontra instalada a sua sede social - 

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

7. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo para o ano 

2021 - Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de 

Alvarelhos para a realização de uma intervenção na calçada do adro da Igreja Paroquial de 

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

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

8. Aprovação do regulamento Interno do Gabinete de Apoio à Vítima e Igualdade da Trofa 

(GAVI Trofa) - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------- 

9. Ação social escolar - Requerimento n.º A/1365/2021 - Atribuição da isenção do pagamento 

das refeições escolares relativas ao ano letivo 2021/2022 - 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 ----------------------------- 

10. Ação social escolar - Requerimento n.º E/11988/2021 - Atribuição da isenção do pagamento 

das refeições escolares relativas ao ano letivo 2021/2022 - 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 ----------------------------- 

11. Ação social escolar - Requerimento n.º E/12084/2021 - Atribuição da isenção do pagamento 
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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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.  Declaração de caducidade de licença para a realização de operação urbanística - Processo n.º 

66/16 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------------ 

13.  Destaque de parcela de terreno com a área de 1.184,00m2, sito na rua Brito Capelo 68, 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 2567 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11633-P, ao abrigo do artigo 6.º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação vigente – Processo n.º 136/21 – 

Retificação da deliberação tomada em sede de reunião de câmara realizada em 26 de agosto de 

2021 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------------------

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

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

Associação para a Proteção do Vale do Coronado para o ano 2021 - Aprovado por 

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

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

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

Ordenamento de Trânsito – Marcação de um lugar de estacionamento destinado a pessoas com 

mobilidade condicionada, na Rua Poeta Cesário Verde, 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. --------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética vertical, na Travessa Alto de Vilares, na 

Freguesia do Muro, concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado 

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

  

 

 

 

 

 

 


