SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JUNHO DE 2020
ISABEL MARIA AZEVEDO FERREIRA CRUZ, Presidente da Assembleia Municipal da
Trofa, pela presente vem dar conhecimento da “Ordem de Trabalhos” relativa à Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal da Trofa que se realizará no próximo dia 26 de junho de
2020, pelas 21:30 horas, por videoconferência nos termos do disposto no n.o 3 do
artigo 3.º da Lei n.o 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual.



PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da Ata n.o 21, da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 29
de abril de 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------2. Leitura do Expediente. -------------------------------------------------------------------------------3. Relatório de Execução Orçamental relativo ao 4.º trimestre de 2019 da Trofáguas Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda., nos termos da alínea e) do n.o 1
do artigo 42.º da Lei n.o 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual. -----------------4. Relatório de Execução Orçamental relativo ao 1.º trimestre de 2020 da Trofáguas Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda., nos termos da alínea e) do n.o 1
do artigo 42.º da Lei n.o 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual. -----------------5. Outros assuntos de interesse geral do Município. -------------------------------------------------



PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Apreciação da Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade
municipal, bem como da situação financeira do Município. ------------------------------------2. Relatório de Gestão e Contas Consolidadas relativo ao ano de 2019. ------------------------3. Autorização prévia para a repartição de encargos em mais do que um ano económico
decorrente do procedimento tendente à empreitada “Rede Ciclável da Trofa – Zona
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Norte”, 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.---------------------------------------------------------------4. Autorização prévia para a repartição de encargos em mais do que um ano económico
decorrente da 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Autorização

prévia

para

assunção

de

compromisso

plurianual

decorrente

do

procedimento tendente à aquisição de duas viaturas elétricas e locação de baterias para
as referidas viaturas. ---------------------------------------------------------------------------------6. Autorização para retificação à adenda ao contrato interadministrativo de delegação de
competências relacionadas com o sistema de mobilidade e serviço público de transporte
de passageiros celebrada entre a Área Metropolitana do Porto e os 17 Municípios que a
integram, nos termos da alínea ccc) do n.o 1 do artigo 33.º e para efeitos da alínea k) do
n.o 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação
atual, e solicitação de autorização para a repartição de encargos em mais do que um ano
económico decorrentes da retificação à adenda em causa, 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.7. Autorização para a celebração do segundo aditamento ao contrato interadministrativo de
delegação de competências no âmbito do serviço público de transporte de passageiros
celebrado entre a AMP e o Município da Trofa, nos termos da alínea ccc) do n.o 1 do
artigo 33.º e para efeitos da alínea k) do n.o 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.o
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. --------------------------------------------8. Constituição da Associação de Municípios de Fins Específicos com os Municípios de Santo
Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão – MOBIAVE - Serviços de Mobilidade e Gestão de
Transportes – Aprovação da alteração dos estatutos. -------------------------------------------9. Aprovação da Adenda ao Protocolo a celebrar entre a Agência para a Modernização
Administrativa, I.P. – AMA e o Município da Trofa para disponibilização de circuito de
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comunicações de suporte ao funcionamento do Espaço Cidadão da Trofa e proposta de
autorização à Assembleia Municipal 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.----------------------------------------------------10. Aprovação da minuta do Contrato de Subconcessão de Uso Privativo de Parcelas de
terreno junto da Estação Ferroviária da Trofa, entre o Km 22, 460 e o Km 22,780
(Aprox.) 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.---------------------------------11. Adesão ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia. ------------------------------------------12. Cedência de duzentas e cinquenta máscaras reutilizáveis e vinte viseiras de proteção
individual às Juntas de Freguesia do concelho da Trofa, no âmbito do combate ao novo
Coronavírus - COVID19 – Ratificação. -------------------------------------------------------------13. Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa - Alteração ao
Ordenamento de Trânsito - Colocação de sinalética no parque de estacionamento da
Estação Ferroviária da Trofa, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e
Santiago), concelho da Trofa. -----------------------------------------------------------------------14. Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa - Alteração ao
Ordenamento de Trânsito – Alteração da localização de sinalética na Rua Abade Cruz, na
União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), concelho da Trofa. ---------15. Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa - Alteração ao
Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética na Rua da Igreja, na Freguesia do
Muro, concelho da Trofa. -----------------------------------------------------------------------------
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Em conformidade com o disposto no n.º 9 do artigo 18º, do REGIMENTO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL,

uma vez encerrada a Ordem do Dia, será aberto ao público, um período de tempo

de 30 minutos, destinados a eventuais intervenções para solicitação de esclarecimentos.
Assembleia Municipal da Trofa, 23 de junho de 2020

A Presidente da Assembleia Municipal,

ISABEL MARIA AZEVEDO
FERREIRA CRUZ

Assinado de forma digital por ISABEL
MARIA AZEVEDO FERREIRA CRUZ
Dados: 2020.06.23 16:49:06 +01'00'

__________________________________

Isabel Maria Azevedo Ferreira Cruz, Dra.
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