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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2022 

------ ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Empreitada «Rede Ciclável e Pedonal dos Coronados» - Alteração da deliberação tomada em 

sede de reunião ordinária pública da Câmara Municipal realizada em 4 de junho de 2020 – Ponto 

28 – Ratificação – Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------ 

2. Aprovação da 1.ª adenda ao contrato de empréstimo celebrado entre a Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo do Médio Ave, C.R.L., e o Município da Trofa para financiamento do 

investimento municipal de €3.894.806,44 relativo à «Requalificação do Espaço Público 

envolvente às Antigas Instalações da “Indústria Alimentar Trofense”», em Bougado - Aprovado 

por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Vice-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 –------------------------------------------------------ 

3. Linha Bei PT2020|Autarquias – Autorização para abertura de procedimento para contratação 

de empréstimo de médio e longo prazo relativo à operação NORTE-05-2316-FEDER-

000194_05369 – «Requalificação do Espaço Público envolvente às Antigas Instalações da 

“Indústria Alimentar Trofense”» até ao montante de €1.748.831,26 - Aprovado por maioria, 

com quatro votos a favor do Senhor Vice-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 --------------------------------------------------------------------- 

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

4. Aprovação do relatório final, da minuta do contrato, da decisão de adjudicação e da 

designação do gestor do contrato no âmbito do procedimento, por concurso público com 

publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, para a aquisição de serviços, por 

lotes, para o fornecimento de energia elétrica em média tensão e baixa tensão e fornecimento de 

gás natural – Lote 1 – Energia elétrica em média tensão e baixa tensão – Aprovado por maioria, 

com quatro votos a favor do Senhor Vice-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 
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inscritos na lista do Partido Socialista --------------------------------------------------------------------- 

5. Aprovação do relatório final, da minuta do contrato, da decisão de adjudicação e da 

designação do gestor do contrato no âmbito do procedimento, por concurso público com 

publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, para a aquisição de serviços, por 

lotes, para o fornecimento de energia elétrica em média tensão e baixa tensão e fornecimento de 

gás natural – Lote 2 – Fornecimento de gás natural – Aprovado por maioria, com quatro votos 

a favor do Senhor Vice-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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

EAT – Escola de Atletismo da Trofa para o dia 16 de julho de 2022 – Ratificação - Aprovado 

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

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

Associação Cultural e Recreativa Vigorosa para os dias 16 e 17 de julho de 2022 – Ratificação - 

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