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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 04 

DE NOVEMBRO DE 2021 

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

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

------ Conhecimento à Câmara Municipal do calendário das Reuniões de Câmara para os meses de 

novembro e dezembro de 2021, elaborado de acordo com o Regimento da Câmara Municipal da 

Trofa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Conhecimento do despacho n.º D/120/2021, de 22 de outubro, do Senhor Presidente da 

Câmara, relativo à designação do Vice-Presidente para o mandato 2021/2025. ----------------------- 

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

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

------ Conhecimento do despacho n.º D/121/2021, de 22 de outubro, do Senhor Presidente da 

Câmara, relativo à distribuição de funções para o mandato 2021/2025. --------------------------------- 

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

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

------ Conhecimento do despacho n.º D/122/2021, de 22 de outubro, do Senhor Presidente da 

Câmara, relativo à constituição do Gabinete de Apoio à Vereação para o mandato 2021/2025. --- 

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

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

------ Conhecimento do despacho n.º D/123/2021, de 22 de outubro, do Senhor Presidente da 

Câmara, relativo à delegação e subdelegação de competências no Senhor Vereador, António da 

Costa Azevedo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Conhecimento do despacho n.º D/124/2021, de 22 de outubro, do Senhor Presidente da 

Câmara, relativo à delegação e subdelegação de competências na Senhora Vereadora, Lina Maria 

Gomes Faria e Ramos -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Conhecimento do despacho n.º D/125/2021, de 22 de outubro, do Senhor Presidente da 

Câmara, relativo à delegação e subdelegação de competências no Senhor Vereador, Renato José 
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de Oliveira Pinto Ribeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Conhecimento do despacho n.º D/127/2021, de 25 de outubro, do Senhor Presidente da 

Câmara, relativo à alteração da distribuição de funções para o mandato 2021/2025. ----------------- 

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

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

------ Conhecimento do despacho n.º D/128/2021, de 25 de outubro, do Senhor Presidente da 

Câmara, relativo à delegação e subdelegação de competências no Senhor Vereador, Sérgio Daniel 

Costa Araújo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 22 de outubro de 2021- 

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

2. Designação do representante da fazenda pública, nos termos do artigo 7.º, n.º 3 do Decreto-

Lei n.º 433/99, de 26 de outubro e do artigo 54.º, n.º 2 do Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais – Aprovado, por votação por escrutínio secreto, da qual 

resultaram seis votos a favor e um voto em branco ----------------------------------------------------  

3. Designação dos representantes do Município da Trofa no Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas da Trofa – Aprovada, por votação por escrutínio secreto, da qual resultaram seis 

votos a favor, a designação do Senhor Vereador da Educação da Câmara Municipal da 

Trofa, Sérgio Daniel Costa Araújo, do Senhor Presidente da Junta da União de 

Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), Luís Paulo Ferreira de Sousa e da 

Chefe do Serviço de Educação, Lisete Carina Ferreira Neves, para integrar o Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas da Trofa, não tendo participado na votação o Senhor 

Vereador, Sérgio Daniel Costa Araújo ---------------------------------------------------------------------  

4. Designação dos representantes do Município da Trofa no Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas de Coronado e Castro – Aprovada, por votação por escrutínio secreto, da qual 

resultaram seis votos a favor, a designação do Senhor Vereador da Educação da Câmara 

Municipal da Trofa, Sérgio Daniel Costa Araújo, dos Presidentes das Juntas de Freguesia 

que, geograficamente, integram este Agrupamento, a saber: Junta de Freguesia da União 
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das Freguesias do Coronado (São Mamede e São Romão) – José Joaquim Azevedo 

Ferreira; Junta de Freguesia de Covelas – Alexandra Filipa Campos Ferreira; Junta de 

Freguesia do Muro – José Fernando da Costa Martins; e Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Alvarelhos e Guidões – Adelino Martins Maia, de forma rotativa, por ano 

letivo, e, ainda, da Chefe do Serviço de Educação, Lisete Carina Ferreira Neves, para 

integrar o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro, não tendo 

participado na votação o Senhor Vereador, Sérgio Daniel Costa Araújo ------------------------- 

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

5. Aprovação do protocolo de colaboração a celebrar entre a Associação Bandeira Azul da 

Europa (ABAE), a Câmara Municipal da Trofa e a UpNorth – Sistemas de Gestão do Território 

no âmbito da atribuição do prémio ECOXXI 2021- Aprovado por unanimidade ------------------ 

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

6. Emissão de Parecer relativo aos Turnos de Farmácia para o ano civil de 2022 - Aprovado por 

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

7. Aviso n.º POISE – 37-2021-15 – 3.17 – Instrumentos específicos de proteção das vítimas e de 

acompanhamento de agressores na violência doméstica – Aprovação de acordo prévio para 

efeitos de apresentação de candidatura por parte da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 

Santo Tirso - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------ 

8. Ação Social Escolar 2021/2022 - Definição da percentagem de comparticipação e alunos a 

abranger no âmbito das refeições escolares e fornecimento de refeições escolares nas 

interrupções escolares do Natal e Páscoa - Aprovado por unanimidade ------------------------------ 

9.  Retificação da deliberação tomada em sede de reunião de câmara, realizada em 12 de agosto 

de 2021 – Ponto 5 – relativa à definição da natureza e valor dos Prémios de Mérito Escolar a 

atribuir para o ano letivo 2020/2021 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

10.  Atribuição de prémios de mérito escolar referentes ao ano letivo de 2020/2021 – Aprovado 

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

11.  Aceitação da doação de €5.300,00 para os Prémios de Mérito Escolar para os anos 2019/2020 

e 2020/2021, ao abrigo do Estatuto do Mecenato, pelo Grupo Soja de Portugal - Aprovado por 

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

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

12.  Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre a Câmara 

Municipal da Trofa e a Amigos da Natureza – Associação Desportiva todo o Terreno da Trofa 

para o ano 2021 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------ 
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13.  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo para o ano 

2021 – Requerente: Associação Clube Slotcar da Trofa – Projeto de decisão de indeferimento – 

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/PDS- CDS/PP 

“Unidos pela Trofa” e dois votos contra dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

inscritos na lista do Partido Socialista --------------------------------------------------------------------- 

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

2020 – Alteração do objeto do apoio financeiro pontual atribuído à União de Ciclismo da Trofa, 

por deliberação tomada em sede de reunião de câmara, realizada em 17 de dezembro de 2020 – 

Ponto 11 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------------- 

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

2021 – Atribuição de apoio financeiro pontual à Associação Kyokushin do Ave para participação 

de atletas no Campeonato do Mundo de Karaté Kyokushin - Aprovado por unanimidade ------- 

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

2021 – Atribuição de apoio financeiro pontual à Delegação da Trofa da Cruz Vermelha 

Portuguesa para participação de atleta no Campeonato do Mundo de Muaythai - Aprovado por 

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

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

2021 – Atribuição de apoio financeiro pontual à Associação WPC Portugal para a organização do 

Campeonato do Mundo de Powerlifting - Aprovado por unanimidade ------------------------------  

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

18.  Redução do pagamento da taxa devida pela realização, manutenção e reforço das 

infraestruturas urbanísticas (TMU), ao abrigo do disposto no artigo 10.º, n.º 3, alínea b) do 

Regulamento Geral de Taxas do Município da Trofa - Processo de licenciamento n.º 231/20 - 

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

19.  Redução do pagamento da taxa devida pela realização, manutenção e reforço das 

infraestruturas urbanísticas (TMU), ao abrigo do disposto no artigo 10.º, n.º 3, alínea b) do 

Regulamento Geral de Taxas do Município da Trofa - Processo de licenciamento n.º 94/17 - 

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

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

20. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua do Loteamento, Lote 

2, Lugar de Lemende, na Freguesia de Covelas, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 871 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 811 – Anúncio Casa Pronta n.º 
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96720/2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

21.  Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua do Loteamento, Lote 3, 

Lugar de Lemende, na Freguesia de Covelas, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 872 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 812 – Anúncio Casa Pronta n.º 

97504/2021 – Ratificação Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

22. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua do Loteamento, Lote 

5, Lugar de Lemende, na Freguesia de Covelas, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 874 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 814 – Anúncio Casa Pronta n.º 

97505/2021 – Ratificação Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

23. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito no Lugar de Profitela ou 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 886 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

1772 – Anúncio Casa Pronta n.º 96116/2021– Ratificação Aprovado por unanimidade ---------- 

24. 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 o dia 24 de 

outubro de 2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------- 

25. Aceitação de doação, para o domínio público municipal, de parte do prédio - 38m2 - descrito 

na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 1575 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 207, na Freguesia do Muro, ao abrigo do disposto 

na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, no âmbito da empreitada “Requalificação de Passeios no Concelho da Trofa” -  

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

26. Aceitação de doação, para o domínio público municipal, de parte do prédio - 52m2 - 

descrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 

1573 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 184, na Freguesia do Muro, ao abrigo do 

disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, no âmbito da empreitada “Requalificação de Passeios no Concelho da Trofa” -  

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

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

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

Ordenamento de Trânsito – Remoção de sinalização vertical na Rua das Indústrias, 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 
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Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização vertical na Rua Dr. Adriano Fernandes 

Azevedo, 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 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de marcação horizontal e sinalização vertical na Rua 

Armindo Costa Azevedo, 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 --------------------------------------------------------------------- 

30. Decisão sobre execução de trabalhos complementares (n.º 4) decorrentes de circunstâncias 

não previstas e de circunstâncias imprevisíveis, aprovação da solução da obra necessária à sua 

execução e autorização para a realização da respetiva despesa, no âmbito da empreitada «Rede 

Ciclável e Pedonal da Trofa – Distribuidora 21», ao abrigo do disposto nos artigos 370.º, n. os 1, 2 

e 4 e 371.º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos - 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 um voto 

contra do Senhor Vereador eleito enquanto inscrito na lista do Partido Socialista, José 

Amadeu Ferreira Dias, não tendo participado na votação o Senhor Vereador, Miguel 

Fernando Tato Diogo, por impedimento  ---------------------------------------------------------------- 

31.  Aprovação do plano de trabalhos atualizado, plano de pagamentos e cronograma financeiro 

no âmbito da empreitada “Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – Distribuidora 21” - 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 uma abstenção do Senhor Vereador eleito enquanto inscrito na 

lista do Partido Socialista, José Amadeu Ferreira Dias, não tendo participado na votação 

o Senhor Vereador Miguel Fernando Tato Diogo, por impedimento -----------------------------  

32. Aprovação da revisão de preços provisória n.º 2 relativa à empreitada “Corredor Ciclável e 

Pedonal dos Coronados” – Aprovado 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 ------------------------------ 
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33. AdEPorto – Agência de Energia do Porto - Aprovação do pagamento da quota suplementar 

para o ano de 2021 - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

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

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

34. Alteração do horário de funcionamento do Parque de Estacionamento de Nossa Senhora 

das Dores e Dr. Lima Carneiro - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------ 
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