
 

IMP. 648.01  Página 1 de 9 

Data: 10.03.15 

 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 07 

DE ABRIL DE 2022 

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

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

------ Conhecimento do Relatório de Execução Orçamental relativo ao 4.º trimestre de 2021 da 

Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda., nos termos da alínea e) do n.º 

1 do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto - A Câmara Municipal tomou 

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

------ Conhecimento do  Despacho n.º D/19/2022, de 01 de abril de 2022, do Senhor Presidente 

da Câmara, relativo à aquisição à “OCKA – Arquitetura e Empreendimentos Imobiliários, S.A.” 

do prédio urbano, designado por parcela 8, com a área total de 289,37m2, descrito na 

Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 2992 e 

inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 5711, no âmbito do “Projeto de 

Requalificação do Espaço Público Envolvente às Antigas Instalações da Indústria Alimentar 

Trofense” - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------

------- Conhecimento das sentenças/acórdãos proferidos no âmbito do processo que correu 

termos no Supremo Tribunal Administrativo, sob o n. o 655/16.4BEPNF; do processo que 

correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, sob o n.º 435/18.2 BEPNF; do 

processo que correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, sob o n.º 

367/19.7BEPNF” - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------

------ Conhecimento do auto de cessão definitiva de bens à Sociedade Columbófila e Ornitológica 

do Coronado - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------

------ Conhecimento da alteração do título do ponto segundo da ordem do dia, no sentido de 

ser aditada a expressão “SEPARADAS” - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------

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

1. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 24 de março de 2022 - 

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

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

2. Relatório de Gestão e Contas do Município da Trofa relativo ao ano de 2021 - Aprovado por 

maioria, com cinco 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 
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deliberação da Assembleia Municipal.  ------------------------------------------------------------------- 

3. Emissão de parecer sobre a proposta de criação da freguesia de Alvarelhos e da freguesia de 

Guidões, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho - 

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

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

de Taxas do Município da Trofa até 31 de dezembro de 2022 - Aprovado por unanimidade. 

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

5. Celebração de contrato de arrendamento entre o Município da Trofa e a Sociedade COVENI 

– Imobiliária da Trofa, S.A., das frações autónomas, designadas pelas letras A e B do prédio 

urbano, sito na Rua Moinhos da Lagoa, na União das Freguesias Bougado (São Martinho e 

Santiago), no concelho da Trofa, descrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial 

e de Automóveis da Trofa sob o n.º 182 e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos 9418-A 

e 9418-B, respetivamente, e aprovação da minuta do respetivo contrato - Aprovado por 

maioria, com cinco 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 --------------------------------------------------------------------- 

6. Atribuição de indemnização autónoma à arrendatária, Maria das Dores Carvalho de Mesquita 

Costa, do prédio urbano, designado como parcela 8, no âmbito do «Projeto de Requalificação do 

Espaço Público Envolvente às Antigas “Instalações da Indústria Alimentar Trofense”» - 

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

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

7. Retificação da integração do saldo de execução orçamental do ano 2021, deliberado em 

reunião ordinária pública da Câmara Municipal, realizada em 13 de janeiro de 2022 e em sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal realizada em 18 de janeiro de 2022 - Aprovado por 

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

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Cedência de bens móveis à Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago de Bougado para realização 

de uma via sacra no dia 10 de abril de 2022 - Aprovado por unanimidade -------------------------- 

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

9.  Candidatura n.º 354 – “Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas – 

AMP Interior Norte” – Acordo celebra do entre a AMP – Área Metropolitana do Porto e a 

Unidade Técnica Local – AMP Interior Norte, representada pelos Municípios de Santo Tirso, da 
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Maia e da Trofa – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------- 

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

10.  Aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Instituto Nacional para a 

Reabilitação, I.P. (INR, IP) e o Município da Trofa no âmbito da criação de um Balcão da 

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

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

11. Validação da deliberação tomada pela Câmara Municipal da Trofa, em reunião ordinária de 16 

de dezembro de 2021, relativa à atribuição de apoio financeiro pontual ao Clube Ornitológico da 

Trofa para a organização do “73.º Campeonato Nacional de Ornitologia” - Aprovado por 

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

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

de apoio financeiro pontual ao Futebol Clube de São Romão para construção de uma nova 

infraestrutura de balneários no campo de futebol 11 em São Mamede do Coronado e aprovação 

do respetivo Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Aprovado por 

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

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

de apoio financeiro pontual à Federação Portuguesa de Matraquilhos e Futebol de Mesa para 

participação do atleta trofense, António Barata, no campeonato mundial de matraquilhos - 

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

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

Municipal da Trofa e a Associação de Futebol Popular da Trofa para o ano de 2022 - Aprovado 

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

15.  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 94 de São Martinho de Bougado para o ano 2022 - 

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

16.  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 1283 de Alvarelhos para o ano 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 

Associação Moto Clube “Os Rodas da Trofa” para o ano 2022 - Aprovado por unanimidade -- 
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------ DOP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.  Destaque da parcela de terreno com a área de 1.246,00m2, sita na Rua Atlético Clube 

Bougadense, 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 5407 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7090, ao abrigo do artigo 

6.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual – Processo n.º 

310/21 -  Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------------- 

19.  Declaração de caducidade de licença para a realização de operação urbanística – Processo n.º 

141/01 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

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

20. Retificação da minuta do contrato interadministrativo de colaboração e coordenação de 

competências de autoridades de transportes relativas ao serviço público de transporte de 

passageiros entre os municípios de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão, aprovado em 

sede de reunião ordinária pública da Câmara Municipal, realizada em 12 de agosto de 2021 e em 

sessão extraordinária da Assembleia Municipal realizada em 25 de agosto de 2021 - Aprovado 

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

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.  AdEPorto – Agência de Energia do Porto - Aprovação do Plano Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter 

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

22. Aceitação da doação de peça escultórica para instalação em domínio público, por parte da 

sociedade FREZITE – Ferramentas de Corte, S.A., e aprovação da minuta do respetivo contrato 

de doação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Dr. David Assoreira, n.º 52, r/chão, na União das Freguesias do 

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

739 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3474 – Anúncio Casa Pronta n.º 41315/2022 

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

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

prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V, 948, sala 17, na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 235 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 7631 – Anúncio Casa Pronta n.º 40668/2022 – Ratificação - 

Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------- 
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25. Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pelas letras “BP”, do 

prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V, 948, sala 16, na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 235 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 7631 – Anúncio Casa Pronta n.º 40657/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V, 595 B, na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2820 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 133 – Anúncio Casa Pronta n.º 35344/2022 – Ratificação - 

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

27. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua de São Miguel, 185, na 

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

sob o artigo 6200 – Anúncio Casa Pronta n.º 35788/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Padre António Vieira, 20, r/chão, na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9073 – 

Anúncio Casa Pronta n.º 40495/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V, 948, 6.º andar, na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 235 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 7631 – Anúncio Casa Pronta n.º 36660/2022 – Ratificação - 

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

30. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua das Bocas, n.º 368, na 

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

sob o artigo 7089 – Anúncio Casa Pronta n.º 38016/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Poeta Cesário Verde, 105, 4.ª hab., 401, na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2660 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11236 – Anúncio Casa Pronta n.º 37812/2022 – 

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

32. Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pela letra “D”, do 
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prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 2066, r/chão direito, na União das Freguesias do 

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

972 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4620 – Anúncio Casa Pronta n.º 38125/2022 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Dr. Délio Santarém, BL. 3, 4.º esq., na União das Freguesias do 

Coronado (São Romão e São Mamede), inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5 – 

Anúncio Casa Pronta n.º 38042/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------- 

34. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua da Devesa Nova, n.º 

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

do Registo Predial sob o n.º 491 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7980 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 38972/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

35. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Avenida de S. Gens, na 

União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 592 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2128 – Anúncio Casa Pronta n.º 

39498/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

36. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Teixeira Pascoais, n.º 

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

urbana sob o artigo 6849 – Anúncio Casa Pronta n.º 37897/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

37. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua dos Covelos, n.º 109, 

na Freguesia de Covelas, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1217 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 551 – Anúncio Casa Pronta n.º 41334/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Poeta Cesário Verde, 105, Edifício Metropolis, apartamento 304, na 

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

Registo Predial sob o n.º 2660 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11236 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 41725/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Poeta Nicolau Tolentino, n.º 122., na União das Freguesias do 

Bougado (São Martinho e Santiago), inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2334 – 

Anúncio Casa Pronta n.º 42350/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------- 
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40. Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pelas letras “FX”, do 

prédio urbano, sito na Rua Infante D. Henrique, 37, Bloco B, apartamento 205, 3.º andar 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1664 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6 

– Anúncio Casa Pronta n.º 42481/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Infante D. Henrique, 307, Bloco B, Cave, na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 42493 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6 – Anúncio Casa Pronta n.º 42493/2022 – 

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

42. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua da Paz, n.º 15, na 

Freguesia do Muro, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 91 – Anúncio Casa Pronta n.º 

42866/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

43. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Nossa Senhora de 

Fátima, lote n.º 9, na Freguesia do Muro, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

554 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1406 – Anúncio Casa Pronta n.º 46556/2022 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Vale do Coronado, 1, trás, n.º 1382, na União das Freguesias do 

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

1246 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3840 – Anúncio Casa Pronta n.º 

47561/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

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

prédio urbano, sito na Rua Dr. Délio Santarém, n.º 196, 3.º esquerdo, traseiras, na União das 

Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 731 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5 – Anúncio Casa Pronta n.º 

46691/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

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

Delegação da Trofa da Cruz Vermelha Portuguesa para o dia 26 de março de 2022 – Ratificação - 

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

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

Futebol Clube de São Romão para o dia 26 de março de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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48. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao 

Atlético Clube Bougadense para os dias 26 e 27 de março de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

Clube Desportivo Trofense para os dias 26 e 27 de março de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

Associação Cultural e Recreativa Vigorosa para o dia 27 de março de 2022 – Ratificação - 

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

51. 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 27 de 

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

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

Atlético Clube Bougadense para os dias 02 de abril 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 02 e 03 de abril de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

54. 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 03 de 

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

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

Agrupamento n.º 447 de Santiago de Bougado do Corpo Nacional de Escutas para o dia 03 de 

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

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

56. Aprovação da revisão de preços provisória relativa a trabalhos normais (n.º 2) e a trabalhos 

complementares n.º 1 no âmbito da empreitada “Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – Zona 

Norte” - Aprovado por maioria, com cinco 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 ------------------------------------------------------- 

57. Aprovação da revisão de preços provisória relativa a trabalhos normais (n.º 3) e a trabalhos 

complementares n. os 1 e 2 no âmbito da empreitada “Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – Zona 
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Norte” - Aprovado por maioria, com cinco 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 ------------------------------------------------------- 

58. 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 Avenida de Paradela, 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. --------------------------------------- 

59. 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 Luís de Camões, 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. --------------------------------------- 

60. 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. Afonso Henriques, 50, na União das 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

61.  Aceitação de doação de bens ao Canil Municipal da Trofa, pela empresa Saner - Sociedade 

Alimentar do Norte, S.A. ao abrigo da Lei do Mecenato- Ratificação - Aprovado por 

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