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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2021, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA  

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

------ O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do Relatório de 

Gestão do Sistema de Águas da Região do Noroeste - Águas do Norte, S.A., reportado à data de 

31 de julho de 2021 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 26 de agosto de 2021 - Aprovado por 

unanimidade dos presentes, não tendo participado na votação a Senhora Vereadora, 

Vereadora, Lina Maia Gomes Faria e Ramos, por não ter estado presente na reunião ------  

2. Projeto de «Requalificação do Espaço Público Envolvente das Antigas Instalações da 

“Indústria Alimentar Trofense”» - Retificação da Declaração de Utilidade Pública, publicada na 

2.ª Série do Diário da República, n.º 135, de 14 de julho de 2021 – Aprovado por maioria, com 

quatro 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Projeto de «Requalificação do Espaço Público Envolvente das Antigas Instalações da 

“Indústria Alimentar Trofense”» - Não aceitação da contrapropostas apresentadas pelos 

proprietários dos prédios, designados como parcelas 3 e 4 – Aprovado por maioria, com 

quatro 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Aprovação da minuta da 1.ª alteração ao Protocolo celebrado, em 16 de julho de 2021, entre o 

Município da Trofa e a Indáqua Santo Tirso/Trofa – Gestão de Águas de Santo Tirso e Trofa, 

S.A., para redução do valor das tarifas a aplicar aos Utilizadores do Sistema Público de 

Abastecimento de Água do concelho da Trofa – Aprovado por maioria, com quatro votos a 
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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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5. Cedência de bens móveis à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago de Bougado 

para a celebração da missa campal da Festa em honra de São Gens e Senhora da Alegria no dia 05 

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

6. Cedência de bens móveis à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Trofa para a 

apresentação do Lar de Alvarelhos no dia 08 de setembro de 2021 – Ratificação - Aprovado por 

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

7.  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 do relatório final, da minuta do contrato e da decisão de 

adjudicação – Aprovado por maioria, com quatro 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 ---------------------------------------------- 

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

8. Acidente de viação, ocorrido no dia 23 de setembro de 2019, na Rua das Indústrias, na União 

das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), com o veículo de matrícula 78-NE-44 – 

Processo n.º 12/2019 - Decisão final de indeferimento - Aprovado por unanimidade ------------  

9. Acidente de viação, ocorrido no dia 18 de outubro de 2020, na Rua 16 de maio, na União das 

Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), com o veículo de matrícula 05-OE-61 – 

Processo n.º 7/2021 - Decisão final de indeferimento - Aprovado por unanimidade --------------      

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

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

2021 - Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. 

Romão do Coronado para a colocação de vitral na Igreja Paroquial de São Romão do Coronado - 

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

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

11.  Aprovação dos protocolos a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e o Agrupamento de 
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Escolas da Trofa e o Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro no âmbito de atribuição de 

auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para aquisição de cadernos de 

atividades e material escolar para o ano letivo 2021/2022, bem como definição dos escalões a 

abranger e respetivas percentagens de comparticipação - Aprovado por maioria, com quatro 

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

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

2021 - Atribuição de apoio financeiro pontual à Polvilhar Alegria – Associação de Ação Social – 

Escolinha de Rugby da Trofa para a continuidade do Projeto daquela Associação, no âmbito da 

candidatura ao Portugal Inovação Social - Aprovado por unanimidade ------------------------------      

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

13.  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 7775/80 - 

Aprovado por maioria, com quatro 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 -------------------------------------------------------                                    

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

142/10 - Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------------------------------   

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

600/10 - Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------------------------------     

16.  Destaque de parcela de terreno com a área de 1.237,40m2, sito no Gaveto das Ruas António 

Feliciano de Castilho e Poeta Eugénio de Castro, 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 3629 e inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo 263, ao abrigo do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua redação vigente – Processo n.º 249/21 - Aprovado por unanimidade ---------- 

17.  Destaque de parcela de terreno com a área de 675,56m2, sito na Rua Poeta Gomes Leal, n.º 

104, 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 
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sob o n.º 3661 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4625, ao abrigo do artigo 6.º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação vigente – Processo n.º 235/21 - 

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

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

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

Ordenamento de Trânsito – Marcação de um lugar de estacionamento de cargas e descargas e 

colocação de dissuasores de estacionamento na Rua António Adão, na União das Freguesias do 

Bougado (São Martinho e Santiago), concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

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

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética vertical de trânsito proibido a automóveis 

pesados, na entrada do parque de estacionamento da Estação da CP na União de 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 ---------------------  

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

20.  Aceitação de doação de 120 garrafas de água de 33ml pela empresa Museu do Prego, para 

combate aos incêndios florestais de 2021 – Ratificação - Aprovado por unanimidade. ------------ 

21.  Aceitação da doação de 1000 máscaras – KN95, ao abrigo do Estatuto do Mecenato - 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


