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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 24 

DE MARÇO DE 2022 

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

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

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

sobre as boas práticas do Governo Societário relativo ao ano 2021 da Trofáguas - Serviços 

Ambientais, E.M., Sociedade Unipessoal, Lda. - A Câmara Municipal tomou conhecimento, 

sendo que o documento em causa será remetido à Assembleia Municipal. -------------------- 

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do prazo 

médio de pagamento a fornecedores e estrutura da dívida de fornecedores da Trofáguas, Serviços 

Ambientais, E.M. - Sociedade Unipessoal, Lda., a 31 de dezembro de 2021 - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento, sendo que o documento em causa será remetido à 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que o ponto vigésimo da 

ordem do dia “Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e 

Desportivo - Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara 

Municipal da Trofa e o Rancho Folclórico de Alvarelhos para o ano 2022” fosse retirado 

para melhor análise e submetido a deliberação numa próxima reunião do órgão executivo. --------

------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o ponto vigésimo da 

ordem do dia, passando o ponto anteriormente designado por ponto vigésimo primeiro a 

designar-se por ponto vigésimo e, assim, sucessivamente. ------------------------------------------

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

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

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

1. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 10 de março de 2022 – 

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

Vereador, Sérgio Daniel Costa Araújo, por não ter estado presente na reunião ---------------- 

2. Designação de representante do Municipio da Trofa nas reuniões das Assembleias especiais 

ordinárias – acionistas das categorias A, B e acionistas da categoria C e na reunião da Assembleia 

Geral ordinária da Águas do Norte, S.A. a realizar no dia 21 de março de 2022 – Ratificação - 

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

3. Não aceitação da transferência das competências previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 

de abril, na sua redação atual, e no Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de abril, no domínio da 
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Educação e no domínio da Saúde, respetivamente, para o ano de 2022 - Aprovado por 

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

4. Projeto de "Requalificação do Espaço Público Envolvente das Antigas Instalações da 

‘Indústria Alimentar Trofense” no âmbito do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

(PERU) do núcleo central da cidade da Trofa – Declaração de utilidade pública com caráter de 

urgência relativamente à parcela 7 – 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 ----------- 

5. Expropriação amigável da parcela 3 referente ao Projeto de "Requalificação do Espaço 

Público Envolvente das Antigas Instalações da ‘Indústria Alimentar Trofense” no âmbito do 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) do núcleo central da cidade da Trofa - 

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

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

6. Abertura de procedimento, por concurso público, para a empreitada de “Reabilitação dos 

equipamentos sociais do concelho da Trofa” – Decisão de contratar e de autorização da despesa, 

decisão de escolha do procedimento, aprovação das peças do procedimento, designação do júri, 

do substituto do Presidente e delegação de competências no mesmo, ao abrigo do disposto no n.º 

1 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos - Aprovado por unanimidade ---------------- 

7. Abertura de procedimento, por concurso público, para a empreitada de “Requalificação 

Urbanística da Rua dos Descobrimentos e Área Envolvente” – Decisão de contratar e de 

autorização da despesa, decisão de escolha do procedimento, aprovação das peças do 

procedimento, designação do júri, do substituto do Presidente e delegação de competências no 

mesmo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos - 

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

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

8. Acidente (queda), ocorrido no dia 02 de agosto de 2021, na Rua Santo António, na União das 

Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), deste concelho – Decisão final de 

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

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

9. Aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género e o Município da Trofa no âmbito da implementação de medidas e ações 

que concorram para a territorialização da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
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Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual” (ENIND) – 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 --------------------------------------- 

10. Projeto Metropolitano “Novos caminhos da Educação: um referencial para uma cidadania 

ativa” – Aprovação do Acordo  a celebrar entre a Área Metropolitana do Porto, o Município da 

Trofa e o Agrupamento de Escolas da Trofa - Aprovado por unanimidade ------------------------- 

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

11. Aceitação de doação da sociedade BIAL - Portela & C.ª, S.A., para o projeto do coro dos 

Meninos Cantores do Município da Trofa, ao abrigo da Lei do Mecenato - Aprovado por 

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

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

Associação – Sons do Estaminé para implementação do projeto “IntergeraSom”, projeto de 

âmbito concelhio vencedor do 11.º Orçamento Participativo Jovem da Trofa (2021) - Aprovado 

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

13.  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo – 

Delegação da Trofa da Cruz Vermelha Portuguesa - Pedido de apoio financeiro pontual, no 

âmbito do projeto “Cross Stars – Inclusão pelo Desporto”, para participação de atleta no 

Campeonato da Europa de Muaythai – Projeto de decisão de indeferimento - Aprovado por 

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

14.  Aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município da Trofa e a Federação 

Portuguesa de Ciclismo para inscrição de atletas de associações do concelho da Trofa - 

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

15.  Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Romão do Coronado para realização das Festas em Honra de São Bartolomeu de 2022 - 

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

16.  Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Romão do Coronado para realização das Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima de 2022 - 

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

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

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a 

Orquestra Ritmos Ligeiros – Associação Cultural da Trofa para o ano 2022 - Aprovado por 

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

18. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 
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Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e Amar 

ao Luar – Associação Cultural para o ano 2022 - Aprovado por unanimidade ---------------------- 

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

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a 

Associação Recreativa São Pedro da Maganha para o ano de 2022 - Aprovado por unanimidade   

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

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e o 

Rancho das Lavradeiras da Trofa para o ano 2022 - Aprovado por unanimidade ------------------ 

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

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e o 

Rancho Etnográfico e Danças e Cantares de Santiago de Bougado para o ano 2022 - Aprovado 

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

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

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a 

Associação Recreativa Musical Sons e Cantares do Ave para o ano 2022 – Aprovado por 

unanimidade dos presentes, não tendo participado na votação o Senhor Vereador, José 

Amadeu Dias, por impedimento ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal da Trofa e a Sociedade Columbófila Trofense para o ano 2022 - Aprovado 

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

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

Câmara Municipal da Trofa e a Associação Team Lantemil para o ano 2022 - Aprovado por 

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

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

Câmara Municipal da Trofa e a Associação Recreativa e Desportiva do Coronado para o ano 

2022 - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal da Trofa e a Associação Cultural e Recreativa da Abelheira para o ano 2022 - 

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

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

Câmara Municipal da Trofa e o Clube de Cicloturismo da Trofa para o ano 2022 - Aprovado por 

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

28. Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre a 
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Câmara Municipal da Trofa e a EAT - Escola de Atletismo da Trofa para o ano 2022 - Aprovado 

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

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

Câmara Municipal da Trofa e a Forever Living Young – Associação Desporto e Solidariedade 

para o ano de 2022 - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal da Trofa e o Grupo Cultural e Recreativo de Alvarelhos para o ano 2022 - 

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

31.  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 2022 - Aprovado por 

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

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

Câmara Municipal da Trofa e o Futebol Clube de S. Romão para o ano 2022 - Aprovado por 

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

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

Câmara Municipal da Trofa e o Centro Recreativo de Bougado para o ano 2022 - Aprovado por 

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

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

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e o 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 635 de São Romão do Coronado para o ano 2022 - 

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

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

Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e o 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 447 de Santiago de Bougado para o ano 2022 - 

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

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

36. Procedimento de alteração ao Alvará n.º 3/01, de 21 de fevereiro de 2001, emitido no 

âmbito do processo de licenciamento de operação de loteamento n.º 440/96, por iniciativa do 

Município da Trofa, para efeitos de redução da área das parcelas A e B e alteração da respetiva 

finalidade dos equipamentos - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------- 

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

37. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 

1966, na União das Freguesias de Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na 
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Conservatória do Registo Predial sob o n.º 190 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4 

– Anúncio Casa Pronta n.º 30213/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------   

38. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Júlio Dinis, n.º 107, 

113, 117, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2555 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

5245 – Anúncio Casa Pronta n.º 29713/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------   

39. Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pelas letras “ET”, do 

prédio urbano, sito na Rua Papa João Paulo II, Bloco 555, Edifício Laguna, 5.º andar, 

apartamento 502, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1100 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

19 – Anúncio Casa Pronta n.º 30690/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------- 

40. Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pelas letras “AI”, do 

prédio urbano, sito na Rua Papa João Paulo II, Bloco 555, Edifício Laguna, Cave, na União das 

Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 1100 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 19 – Anúncio Casa Pronta n.º 

30699/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

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

prédio urbano, sito na Rua Futebol Clube São Romão, n.º 148, 1.º andar, na União das Freguesias 

de Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

00109 - A e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4565 – Anúncio Casa Pronta n.º 

32707/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

42. Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pelas letras “AA”, do 

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1966, 2.º direito, na União das Freguesias do 

Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

190 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4 – Anúncio Casa Pronta n.º 29705/2022 – 

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

43. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Santo António, n.º 

121, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 4513 – Anúncio Casa Pronta n.º 32971/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

44. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Travessa Serpa Pinto, n.º 2, 

Lugar de Mosteirô, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 5717 – Anúncio Casa Pronta n.º 35446/2022 – Ratificação - 
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Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------------------------------------------  

45. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Alberto Sampaio, n.º 

87, no Lugar de Castelo, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 956 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

5599 – Anúncio Casa Pronta n.º 36090/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------- 

46. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Papa João XXI, n.º 

233, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 343 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9694 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 30572/2022 – Ratificação -   Aprovado por unanimidade -------------------------- 

47. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Júlio Dinis, n.º 95, na 

União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 2715 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5243 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 29725/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1966, na União das Freguesias do Coronado (São 

Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 190 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 4 – Anúncio Casa Pronta n.º 30200/2022 – Ratificação - 

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

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

Futebol Clube de São Romão para o dia 12 de março de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

50. 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 13 de 

março de 2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------- 

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

Associação Cultural e Recreativa Vigorosa da Trofa para o dia 13 de março de 2022 – Ratificação 

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

Atlético Clube Bougadense para o dia 13 de março de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

Clube Desportivo Trofense para os dias 12 e 13 de março de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

54. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao 
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Clube Desportivo Trofense para os dias 19 e 20 de março de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

Atlético Clube Bougadense para o dia 19 de março de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

Associação Cultural e Recreativa Vigorosa da Trofa para o dia 20 de março de 2022 – Ratificação 

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

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

57. Aprovação da revisão de preços provisória n.º 3 relativa à empreitada “Corredor Ciclável e 

Pedonal dos Coronados” - 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 ------------------------------ 

58. Aprovação da conta final provisória, do auto de receção provisória e da revisão de preços 

provisória no âmbito da empreitada “Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – Distribuidora Principal 

21” - 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 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 impedimento -------------------------- 

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

(n.º 5) e aprovação da minuta do contrato adicional, no âmbito da empreitada «Corredor Ciclável 

e Pedonal dos Coronados», ao abrigo do disposto nos artigos 370.º, 371.º, 373.º, 374.º e 375.º do 

Código dos Contratos Públicos, na redação anterior e na sua redação atual - 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 --------------------------------------------------------------------- 

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

(n.º 6) 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, 371.º, 373.º, 374.º e 375.º do Código dos Contratos Públicos, na 
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redação anterior e na sua redação atual - 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 ----------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética vertical e pintura de lugares de 

estacionamento para automóveis pesados de mercadorias, na Rua de Espanha, na Freguesia do 

Muro, concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o 

mesmo a deliberação da Assembleia Municipal.  ------------------------------------------------------ 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização vertical na Rua da Formiga e na Rua 

Irmãos Francisco, no cruzamento com a Avenida dos Imigrantes, 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.  ----------------------- 

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

63. Isenção do pagamento de taxas devidas no âmbito dos serviços do canil municipal – 

A/102/2022 - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------- 

64. Alteração do horário de funcionamento do parque de estacionamento dos Parques Nossa 

Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro e definição de regras relativamente ao parqueamento 

fora do horário de funcionamento e de consequências para o seu incumprimento - Aprovado 

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

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

Aprovação do Contrato-Programa a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa para o ano 2022 - Aprovado por 

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