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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 02 

DE DEZEMBRO DE 2021 

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

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/138/2021, de 16 de novembro, do Senhor Vereador 

Sérgio Daniel Costa Araújo, relativo à subdelegação de competências de pessoal não docente nos 

Diretores de Agrupamentos de Escolas da Trofa ------------------------------------------------------------

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

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

------ Conhecimento dos Instrumentos Previsionais de Gestão Económica e Financeira da 

Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda., para o Exercício de 2022 ----- 

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

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

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

------ O Senhor Presidente da Câmara comunicou à Câmara Municipal que o título dos pontos 

nono, décimo quarto e vigésimo oitavo da ordem do dia foram alterados, nos seguintes 

termos: “9 – NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NO 

DECRETO-LEI N.º 55/2020, DE 12 DE AGOSTO, NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL PARA O ANO 

DE 2021”; “14 – 1.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 2.ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA E 1.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - MODIFICAÇÃO N.º 33”; “28 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO PONTUAL À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO MARTINHO DE BOUGADO 

PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RESTAURO NA IGREJA MATRIZ”; e “31 – RETIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO TOMADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA, EM REUNIÃO ORDINÁRIA 

PÚBLICA, REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2021 – PONTO 17 - RELATIVA AO 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 – PROCESSO N.º 258/21”  . ------------------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 18 de novembro de 2021 - 

Aprovado por unanimidade dos presentes, não tendo participado na votação o Senhor 
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Presidente da Câmara, por não ter estado presente na reunião ------------------------------------- 

2. Plano Plurianual de Investimentos, Plano de Atividades Municipais, Orçamento, articulado de 

Execução Orçamental, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal para 2022 - Aprovado por 

maioria, com três 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. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

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

3. Fixação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano 2022 - Aprovado 

por maioria, com três 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 dois votos contra dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

inscritos na lista do Partido Socialista. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

deliberação da Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------------- 

4. Redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), em função ao número de 

dependentes que compõe o agregado familiar, ao abrigo do disposto no artigo 112-A do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis – Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado 

submeter o mesmo a deliberação da Assembleia Municipal ---------------------------------------- 

5. Participação Variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), nos 

termos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - Aprovado 

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

Municipal --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Lançamento de Derrama sobre o Lucro Tributável Sujeito e Não Isento de Imposto Sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), nos termos do disposto no artigo 18.º, n.º 1 da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que aprovou o Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia Municipal ------------------------- 

7. Lançamento de Derrama sobre o Lucro Tributável Sujeito e Não Isento de Imposto Sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) - Taxa reduzida de Derrama para os sujeitos passivos 

com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse €150 000, nos termos do 

disposto no artigo 18.º, n.º 24 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - Aprovado 
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por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia 

Municipal --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano 2022 - Aprovado por unanimidade. 

Mais foi deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia Municipal ------------- 

9. Não aceitação da transferência de competências prevista no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de 

agosto, no domínio da Ação Social, para o ano de 2021- Aprovado por maioria, com três 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. Mais foi deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia 

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril – Exercício, pelo Município da Trofa, das 

competências atribuídas pela Assembleia Municipal, em sessão realizada em 27 de junho de 2019, 

às Juntas de Freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago) e do Coronado (São Romão e São 

Mamede) até à obtenção do acordo relativo aos recursos financeiros a transferir - Aprovado por 

maioria, com três 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. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

deliberação da Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------------- 

11. Contratos interadministrativos de delegação de competências celebrados com as Juntas de 

Freguesia do concelho – Não exercício do direito de denúncia – Autorização para assunção de 

compromisso plurianual - Aprovado por maioria, com três 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. Mais foi deliberado 

submeter o mesmo a deliberação da Assembleia Municipal ---------------------------------------- 

12. Isenção do pagamento das taxas de esplanadas e similares constantes do Regulamento Geral 

de Taxas do Município da Trofa – Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado 

submeter o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal ------------------------------------------ 

13. Contrato de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros a celebrar na sequência 

de procedimento de concurso público, com publicidade internacional, a ser lançado pelo 

Município de Trofa, conjuntamente com o Município de Vila Nova de Famalicão e o Município 
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de Santo Tirso - Autorização prévia da assembleia municipal para a assunção de encargos que 

deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico - Aprovado por unanimidade.  

Mais foi deliberado submeter o mesmo a autorização da Assembleia Municipal ------------- 

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

14.  1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 2.ª Alteração Modificativa ao 

Orçamento da Receita e 1.ª Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos - 

Modificação n.º 33 - Aprovado por maioria, com três 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. Mais foi deliberado submeter o 

mesmo a aprovação da Assembleia Municipal ---------------------------------------------------------- 

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

15. Operação n.º FSUE-02-9999-FSUE-000058 - “Apoio aos custos públicos decorrentes do 

combate à pandemia da doença COVID-19- Municipio da Trofa” – Decisão de aprovação da 

minuta de termo de aceitação - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------- 

16. Protocolo de Cooperação técnica celebrado entre a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e o 

Município da Trofa para candidatura a apresentar ao Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização (COMPETE 2020) para realização da “Recuperação e Valorização 

Hidrográfica da Bacia do Ave – Trofa”, no âmbito do Eixo VII (OT 13 – PI 13I) – Apoio à 

Transição Climática – Intervenções de Reabilitação da Rede Hidrográfica – Ratificação - 

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

------ DJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Programa ECO.AP tendente à celebração de um contrato de gestão de Eficiência Energética, 

ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro, para a implementação de 

medidas de melhoria da eficiência energética no “Sistema de Iluminação Pública” (SIP) no 

concelho da Trofa - Aprovação de nova minuta do contrato - Aprovado por maioria, com três 

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

18. Responsabilidade civil extracontratual – Acidente de viação, ocorrido no dia 13 de janeiro de 

2021, na Rua da Banda da Música da Trofa, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago), neste concelho, com o veículo de matrícula 87-ZR-14 - Aprovado por unanimidade - 
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------ DEASS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 

Atribuição de apoio financeiro pontual à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Trofa para 

realização de obras de adaptação para resposta às exigências decorrentes do combate à pandemia 

da doença COVID-19 do edifício sede, sito no Largo António Barreto, e da loja, sita no Largo do 

Cruzeiro, ambos na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), neste concelho 

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

20. Acordo de Parceria celebrado entre a Câmara Municipal da Trofa e a Associação de 

Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso – ASAS, no âmbito do Projeto “(Re) Inserir na 

Trofa”, para apresentação de candidatura a Financiamento Público aos projetos que constituem o 

Programa de Respostas Integradas (PRI) do território “Trofa” – Ratificação - Aprovado por 

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

21. Ação social escolar - Requerimento n.º E/13339/2021 - Atribuição da isenção do pagamento 

das refeições escolares e atribuição de kit escolar livros e fichas relativas ao ano letivo 2021/2022 

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

22. Ação social escolar - Requerimento n.º E/13984/2021 - Atribuição da isenção do 

pagamento das refeições escolares e atribuição de kit escolar livros e fichas relativas ao ano letivo 

2021/2022 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------ 

23. Ação social escolar - Requerimento n.º E/15928/2021 - Atribuição da isenção do 

pagamento das refeições escolares e atribuição de kit escolar livros e fichas relativas ao ano letivo 

2021/2022 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------ 

24. Ação social escolar – Processo n.º CPCJ n.º 2020001 4600(08/2021) - Atribuição da isenção 

do pagamento das refeições escolares relativas aos anos letivos2019/2020 e 2020/2021- 

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

25. Atribuição de Prémios de Mérito Escolar referentes ao ano letivo de 2017/2018 - Revogação 

da deliberação tomada em sede de reunião ordinária pública, realizada em 25 de outubro de 2018 

– Ponto 13 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------ 

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

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

Câmara Municipal da Trofa e a Associação Recreativa Juventude do Muro para o ano 2021 - 

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

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

Câmara Municipal da Trofa e a UCT – União de Ciclismo da Trofa para o ano de 2021- 
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Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------- 

28. Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial de São Martinho de 

Bougado para a realização de obras de restauro na Igreja Matriz - Aprovado por unanimidade - 

29. Atribuição de apoio financeiro pontual ao Centro Recreativo de Bougado para a intervenção 

na iluminação do pavilhão desportivo - Aprovado por unanimidade ---------------------------------  

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

30. Retificação de certidão, relativa ao destaque de parcela de terreno com a área de 4057,00m2, 

sito na Rua Beatriz Costa, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), 

deste concelho – Processo n.º 233/04 - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

31. Retificação da deliberação tomada pela Câmara Municipal da Trofa, em reunião ordinária 

pública, realizada em 22 de outubro de 2021 – Ponto 17 - relativa ao 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 – Processo n.º 258/2 - Aprovado por unanimidade -------------------------- 

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

32. 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 28 de 

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

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

33. Decisão sobre a proposta de preço e prazo para a execução de trabalhos complementares 

(n.º 5) decorrentes de circunstâncias não previstas e de circunstâncias imprevisíveis e aprovação 

da minuta do contrato adicional, 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, 373.º, 374.º e 375.º do Código dos Contratos Públicos - Aprovado por maioria, com 

três 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 

dois votos contra dos Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do Partido 

Socialista ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34. Aprovação da revisão de preços provisória (n.º 1) relativa à empreitada «Rede Ciclável e 

Pedonal da Trofa – Distribuidora 21» - Aprovado por maioria, com três 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 

Dias, não tendo participado na votação o Senhor Vereador, Miguel Tato Diogo, por 
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impedimento -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

Ordenamento de Trânsito – Alteração do sentido de circulação e da sinalização de trânsito na 

Rua Padre Manuel Bernardes, 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 --------------------------------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Alteração do sentido de circulação na Rua Pintor Vieira, 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização vertical de trânsito na Rua João Paulo II, 

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

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

novembro de 2021 – Ponto 28 – relativa ao “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 -------------------------------------------------------- 

39. Aprovação da revisão de preços provisória 01 relativa à empreitada «Reabilitação e 

Refuncionalização das Antigas Instalações Industriais da Indústria Alimentar Trofense» - 

Aprovado por maioria, com três 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 dois votos contra dos Senhores Vereadores eleitos 

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

------ TROFÁGUAS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

40. Aprovação da minuta de contrato-programa a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e 

a Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda., para o exercício de 2022 - 

Aprovado por maioria, com dois votos a favor da Senhora Vereadora Lina Ramos e do 

Senhor Vereador Sérgio Araújo e duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos 
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enquanto inscritos na lista do Partido Socialista, José Amadeu Dias e Miguel Tato Diogo, 

não tendo participado na votação o Senhor Presidente da Câmara, por impedimento.  

Mais foi deliberado submeter o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal --------------- 

41. Impactos da pandemia COVID 19 nos utentes dos serviços públicos essenciais – 

Comparticipações das tarifas de abastecimento de saneamento e resíduos sólidos ao 

comércio/serviços – Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------- 
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