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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 13 

DE JANEIRO DE 2022 

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

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/1/2022, de 06 de janeiro de 2022, do Senhor Presidente 

da Câmara, relativo à designação de elementos para integrar a Comissão de análise no âmbito do 

Regulamento de Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e 

Desportivo para o ano 2022 - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------ 

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

1. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 30 de dezembro de 2021 - 

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

Presidente da Câmara, por não ter estado presente na reunião -------------------------------------  

2. Aprovação das orientações estratégicas e das minutas de contratos de gestão a celebrar com os 

gestores públicos da Trofáguas - Serviços Ambientais, EM, Sociedade Unipessoal, Lda. - 

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”» - 2.ª retificação à declaração de utilidade pública, publicada na 

2.ª Série do Diário da República, n.º 197, de 11 de outubro de 2021 e 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 -------------------------------------------------------------- 

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

4. Integração do saldo de execução orçamental do ano 2021, ao abrigo do disposto no artigo 

130.º da Lei do Orçamento de Estado para 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Aprovação da 2.ª Alteração Orçamental – Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita n.º 
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1- 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 -------------------------------------------------------------- 

6. Cedência de bens móveis à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Martinho de 

Covelas para a realização da Festa de São Gonçalo - Aprovado por unanimidade -------------------- 

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

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

2021 – Requerente: Associação Cultural e Desportiva de Ciclismo da Trofa – Projeto de decisão 

de indeferimento - 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 --------------------------------------------------- 

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

8.  Destaque de parcela de terreno com a área de 858,00m2, sito na Rua Nova de Real, 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 968 e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo n.º 296, ao abrigo do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua redação vigente – Processo n.º 274/21 - Aprovado por unanimidade ------------------------------- 

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

9.  Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao 

Clube Desportivo Trofense para o dia 02 de janeiro de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

10.  Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pela letra “G”, do 

prédio urbano, sito na Rua de Espanha, Lote 38, R/C, Zona Industrial da Carriça, na Freguesia 

do Muro, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 642 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 985 – Anúncio Casa Pronta n.º 109730/2021 – Ratificação - Aprovado por 

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

11.  Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pela letra “I”, do 

prédio urbano, sito na Rua de Espanha, Lote 38, 1.º piso, Zona Industrial da Carriça, na 

Freguesia do Muro, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 642 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 985 – Anúncio Casa Pronta n.º 109731/2021 – Ratificação - 

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

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

Ordenamento de Trânsito – Remoção de sinalética na Rua Aldeia Nova de Quintão e Colocação 

de sinalética na Rua da Várzea na Freguesia do Muro, concelho da Trofa - Aprovado por 

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

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

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

Rua Afonso de Albuquerque na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), 

concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------- 

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

14.  Aceitação de doação de 1300kg de ração animal para canídeos e felídeos pela empresa De 

Heus – Nutrição Animal, S.A., para o canil municipal da Trofa – Ratificação - Aprovado por 

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

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

15.  Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda. – Alteração do tarifário 

relativo às operações de Recolha, Tratamento e Deposição em Aterro de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) para o ano de 2022 - 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 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 --------------------------------------------------- 
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