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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 18 

DE NOVEMBRO DE 2021 

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

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/130/2021, de 28 de outubro, do Senhor Vereador 

António Costa Azevedo, relativo à delegação e subdelegação de competências nos dirigentes das 

respetivas áreas funcionais ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/131/2021, de 29 de outubro, do Senhor Presidente da 

Câmara, relativo à delegação e subdelegação de competências nos dirigentes das respetivas áreas 

funcionais ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/132/2021, de 29 de outubro, da Senhora Vereadora, 

Lina Ramos, relativo à delegação e subdelegação de competências nos dirigentes das respetivas 

áreas funcionais ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/133/2021, de 29 de outubro, do Senhor Vereador, 

Sérgio Araújo, relativo à delegação e subdelegação de competências nos dirigentes das respetivas 

áreas funcionais ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/135/2021, de 03 de novembro, do Senhor Vereador 

Renato Pinto Ribeiro, relativo à delegação e subdelegação de competências nos dirigentes das 

respetivas áreas funcionais --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Conhecimento da informação da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas relativamente à 

situação económica e financeira do Municipio da Trofa reportada a 30 de junho de 2021 ----------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 04 de novembro de 2021 - 

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

2. Atribuição da chave da cidade da Trofa a Luís António Silva Duarte Portela - Aprovado, por 

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

3. Autorização para subdelegação na Chefe da Divisão de Obras Municipais, Manutenção e 

Energia, Eng.ª Ana Sofia da Silva Barreto Serra, da competência delegada pela Câmara Municipal 

no Presidente da Câmara, em reunião de câmara realizada em 22 de outubro de 2021, para 

representar o Município nas vistorias e demais procedimentos inerentes à receção provisória ou 

definitiva de todas as empreitadas de obras públicas em que o Município da Trofa seja dono obra, 

ao abrigo do disposto no artigo 46.º, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo - 

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

4. Designação de quatro cidadãos de reconhecido mérito para integrarem a Comissão Municipal 

de Toponímia – Aprovado por votação por escrutínio secreto, da qual resultaram cinco 

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

5. Aprovação do 1.º Aditamento ao Contrato de Subconcessão n.º 116/14/CA/RP, relativo ao 

uso privativo da plataforma da via na Linha do Minho, entre o Km 21,300 e o Km 23,700, 

pertencente ao domínio público ferroviário, celebrado em 23 de Dezembro de 2014 entre a, à 

data, REFER Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. e o Município da Trofa - 

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

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

6. Cedência de bens móveis à Associação WPC Portugal para a organização do Campeonato do 

Mundo WPC 2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------- 

------ DRH --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para a realização de estágio curricular do 

curso técnico de secretariado PRO - Aprovado por unanimidade -------------------------------------

------ DJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Responsabilidade civil extracontratual – Danos ocorridos numa máquina carpideira num lote 

da Urbanização dos Jarretes, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), 

deste concelho - Proc. n.º 8/2021 – Projeto de decisão de indeferimento - Aprovado por 

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

9. Responsabilidade civil extracontratual - Acidente de viação ocorrido no dia 02 de março de 

2020, na Rua António Marques Gomes, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São 

Mamede), deste concelho, com o veículo de matrícula 34-IL-70 - Proc. n.º 23/2020 - Aprovado 

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

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

10.  Ação social escolar - Requerimento n.º E/12943/2021 - 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 --------------------------------------- 

11. Retificação da deliberação tomada em sede de reunião de câmara, realizada em 04 de 

novembro de 2021 – Ponto 10 – relativa à atribuição de prémios de mérito escolar referentes ao 

ano letivo de 2020/2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

12.  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 S. Mamede do 

Coronado para a monitorização e tratamento de eliminação de térmitas e conservação e restauro 

do altar mor da Igreja de S. Mamede do Coronado - Aprovado por unanimidade ----------------- 

13.  Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da Trofa e a Coreto 

D´Alameda – Associação no âmbito da implementação do projeto “Atelier do Samba”, projeto 

de âmbito concelhio vencedor do 10.º Orçamento Participativo Jovem da Trofa - Aprovado por 

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

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

14.  Constituição de comissões de vistorias: emissão de autorização de utilização, com ou sem 

certificação dos requisitos legais para a constituição do edifício em regime de propriedade 

horizontal ao abrigo dos artigos 65.º e 66.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE); receção provisória e receção definitiva das obras de urbanização (n.º 2 do artigo 87.º do 

RJUE); avaliação das condições de segurança, salubridade ou melhoria do arranjo 

estético/fiscalização (artigos 90.º e 96.º do RJUE); emissão de autorização de utilização de 

recintos de espetáculos e divertimentos públicos (n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 
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309/2002, de 16 de dezembro, na sua redação atual); emissão de licenças de construção e 

exploração de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e postos de abastecimento 

de combustíveis (artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na sua redação 

atual); funcionamento do alojamento local (artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de 

agosto) - Aprovado por votação por escrutínio secreto, da qual resultaram seis votos a 

favor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

15.  Destaque de parcela de terreno com a área de 1.699,42m2, sito na Rua Dr. João das Regras, 

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 5348 e inscrito nas matrizes prediais rústicas sob os artigos 1912 e 1913, ao abrigo do artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação vigente – Processo n.º 213/21 

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

16.  Designação de representante da Câmara Municipal e delegação de poderes – Conferência 

Decisória – no âmbito do Regime Excecional de Regularização de Atividade Económica 

(RERAE) – Ratificação - Aprovado por votação por escrutínio secreto, da qual resultaram 

seis votos a favor ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

17.  Declaração de não caducidade da revisão do Plano Diretor Municipal da Trofa - Aprovado 

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

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

Cruz Vermelha Delegação da Trofa para os dias 13 e 14 de novembro de 2021 – Ratificação - 

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

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

19.   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 D. Pedro V, 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 ---------------------------------------- 

20. Decisão sobre execução de trabalhos complementares (n.º 5) 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 

«Reabilitação e Refuncionalização das Antigas Instalações da Indústria Alimentar Trofense», 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 
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- 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 dois votos contra dos Senhores Vereadores eleitos 

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

21.  Decisão sobre a proposta de preço e prazo para a execução de trabalhos complementares (n.º 

4) decorrentes de circunstâncias imprevisíveis e aprovação da minuta do contrato adicional, no 

âmbito da empreitada “Rede Ciclável e Pedonal dos Coronados”, ao abrigo do disposto nos 

artigos 370.º, n. os 1, 2 e 4, 373.º, 374.º e 375.º do Código dos Contratos Públicos - 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 dois votos contra dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

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

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

22. Aceitação de doação de 936kg de ração animal para canídeos e felídeos pela sociedade 

Famalimar – Sociedade de Distribuição, S.A., para o canil municipal da Trofa, ao abrigo do 

Estatuto do Mecenato – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------ 
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