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DELIBERAÇÕES DA PRIMEIRA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2021 

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

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/115/2021, de 18 de outubro, do Senhor Presidente da 

Câmara, relativo à designação do Gabinete de Apoio à Presidência. -------------------------------------

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

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/116/2021, de 18 de outubro, do Senhor Presidente da 

Câmara relativo à delegação da prática de atos de gestão ordinária na Chefe de Gabinete de 

Apoio à Presidência e no seu substituto. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Conhecimento do despacho n.º D/118/2021, de 19 de outubro, relativo à realização das 

reuniões da Câmara Municipal de forma presencial, a partir da presente reunião. ---------------------

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

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

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

vigésimo primeiro da ordem do dia foi alterado, no sentido de ser eliminada a expressão 

“RATIFICAÇÃO”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1. Designação de trabalhador para lavrar as atas das reuniões da Câmara Municipal  para o 

mandato 2021/2025 – Aprovado, por votação por escrutínio secreto, da qual resultaram 

sete votos a favor ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 23 de setembro de 2021 - 

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

Presidente da Câmara, Sérgio Humberto Pereira da Silva, e o Senhor Vereador, Renato 

José de Oliveira Pinto Ribeiro, por não terem estado presentes na reunião -------------------- 

3. Marcação de dia e hora certos para a realização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal 

no mandato 2021/2025 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------- 
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4. Aprovação do Regimento da Câmara Municipal da Trofa para o mandato 2021/2025 - 

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

5. Fixação do número de Vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo para o mandato 

2021/2025 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------ 

6. Delegação de Competências da Câmara Municipal no Senhor Presidente da Câmara para o 

mandato 2021/2025 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------- 

7. Definição do perfil genérico do gestor público para o mandato 2021/2025 - Aprovado por 

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

8. Designação do representante do Município da Trofa na Assembleia Geral da empresa local 

Trofáguas – Serviços Ambientais, E.M., Sociedade Unipessoal, Lda. para o mandato 2021/2025 – 

Aprovado, por votação por escrutínio secreto, da qual resultaram seis votos a favor, não 

tendo participado na votação o Senhor Presidente da Câmara ------------------------------------- 

9. Proposta de estatuto remuneratório do gestor público da empresa local Trofáguas – Serviços 

Ambientais, E.M., Sociedade Unipessoal, Lda. para o mandato 2021/2025 - Aprovado por 

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

10. Designação do representante do Município da Trofa em várias instituições para o mandato 

2021/2025 – Aprovada, por votação por escrutínio secreto, da qual resultaram seis votos a 

favor, a designação do Senhor Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio 

Humberto Pereira da Silva, como representante do Município da Trofa na Águas do 

Norte, S.A., na Municípia, E.M., S.A., na Área Metropolitana do Porto e na Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, não tendo o mesmo participado na votação; a 

designação do Senhor Vereador, António da Costa Azevedo, como representante do 

Município da Trofa na Global Trofa, E.M. e na Litoral Rural – Associação de 

Desenvolvimento Regional, não tendo o mesmo participado na votação; a designação do 

Senhor Vereador, Renato José de Oliveira Pinto Ribeiro, como representante do 

Município da Trofa na Turismo do Porto e Norte de Portugal,  não tendo o mesmo 

participado na votação; a designação do Senhor Vereador, Sérgio Daniel da Costa Araújo, 

como representante do Município da Trofa na Agência de Energia do Porto, não tendo o 

mesmo participado na votação  -----------------------------------------------------------------------------  

11. Concessão de Galardões Municipais aos Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários da Trofa relativos ao ano de 2021 – Ratificação – Aprovado, por 

votação por escrutínio secreto, da qual resultaram sete votos a favor ----------------------------- 

12. Designação de trabalhador para realizar a determinação do nível de conservação dos prédios 
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urbanos ou frações autónomas, nos termos do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro – 

Aprovado, por votação por escrutínio secreto, da qual resultaram sete votos a favor --------- 

13. Distrate de contrato de arrendamento, com pagamento de indemnização, aos arrendatários, 

José Guilherme Oliveira Borges e Conceição Silva Oliveira relativamente ao prédio urbano, 

designado como parcela 10, no âmbito do «Projeto de Requalificação do Espaço Público 

Envolvente às Antigas “Instalações da Indústria Alimentar Trofense”» - Aprovado por 

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

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

14. Ação social escolar - Requerimento n.º E/12308/2021 - Atribuição da isenção do pagamento 

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 Código 

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

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

15. Destaque de parcela de terreno com a área de 896,00m2, sito na Rua Padre Alberto Pinheiro 

Machado e Rua José Régio, 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 2286 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

9787, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

redação vigente – Processo n.º 248/21 -  Aprovado por unanimidade -------------------------------    

16. Destaque de parcela de terreno com a área de 842,20m2, sito na Rua Abade António 

Gonçalves Azevedo e Via Distribuidora 21, 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 6018 e inscrito na matriz predial rústica sob 

o artigo 11572-P, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua redação vigente – Processo n.º 219/21- Aprovado por unanimidade ----------------------------          

17. Destaque de parcela de terreno com a área de 954,00m2, sito na Rua José Moura Coutinho, n.º 

3430, na Freguesia do Muro, deste concelho, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do 

Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 1573 e inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 424 e na matriz predial rústica sob o artigo 184, ao abrigo do artigo 

6.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação vigente – Processo n.º 

258/21 -  Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------     

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

511/08 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 
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------ DPUMA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Papa João XXI, n.º 233, 

na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 343 e inscrito na matriz predial respetiva sob o artigo 9694 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 92352/2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

20. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Fernando Pessoa n.º 

25, na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 368 e inscrito na matriz predial respetiva sob o artigo 3746 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 92633/2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

21. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Luís de Camões, n.º 

140, na União das Freguesias do Coronado (São Mamede e São Romão), descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1877 e inscrito na matriz predial respetiva sob o artigo 

2978 – Anúncio Casa Pronta n.º 95841/2021 - Aprovado por unanimidade ------------------------ 

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

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Trofa para o dia 09 de outubro de 2021 – Ratificação 

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

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa para o dia 09 de outubro de 2021 – 

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

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

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

empreitada “Requalificação do Espaço Público envolvente às Antigas Instalações da Indústria 

Alimentar Trofense” - 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 ---------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização vertical na Rua Espírito Santo, na União 

das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), concelho da Trofa - Aprovado por 

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

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Marcação de um lugar de estacionamento destinado a pessoas com 
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mobilidade condicionada, na Rua Poeta Nicolau Tolentino, 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. ------------------------ 

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

27. Aceitação de doação de 2850 kg de ração animal para canídeos e gatídeos e 1488kg de areia 

para gato pela empresa SANER – Sociedade Alimentar do Norte, S.A., para o canil municipal da 

Trofa – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------- 
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