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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

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

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

1. Autorização para celebração de adenda ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências relacionadas com o sistema de mobilidade e serviço público de transporte de 

passageiros entre a Área Metropolitana do Porto e os 17 Municípios que a integram, nos termos 

da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e para efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e solicitação de autorização para a 

repartição de encargos em mais do que um ano económico decorrentes da adenda em causa, nos 

termos do disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua 

redação atual – Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

autorização da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 

2. Obtenção de acordo expresso da Assembleia Municipal relativamente ao critério de imputação 

da dívida orçamental da Área Metropolitana do Porto a cada município associado, deliberado 

pelo Conselho Metropolitano em 25 de outubro de 2019 – Aprovado por unanimidade. Mais 

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

3. Aprovação da minuta do Contrato de Subconcessão de uso privativo de terreno para Parque 

de Estacionamento, adjacente à Estação Ferroviária da Trofa, entre os Kms 22,505 e 22,560, de 

ambos os lados da Linha do Minho, do domínio público ferroviário, a celebrar entre a IP 

Património - Administração e Gestão Imobiliária, S.A. e o Município da Trofa e autorização para 

a repartição de encargos em mais do que um ano económico, nos termos do disposto nos n.os 1 e 

6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual – Aprovado por 

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

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

4. Aprovação da minuta do Contrato de Subconcessão de uso privativo de terreno, sito no 

Apeadeiro da Portela, entre o Km 18,115 e o Km 18,360 da Linha do Minho, a celebrar entre a 

IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. e o Município da Trofa e autorização 

para a repartição de encargos em mais do que um ano económico, nos termos do disposto nos 

n.os 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual – 

Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a autorização da 

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

5. Aprovação da minuta do Contrato de Subconcessão de uso privativo de parte do Edifício de 
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Passageiros (ID 153) da Estação Ferroviária de São Romão, ao Km 015,615 da Linha do Minho, 

pertencente ao domínio público ferroviário, a celebrar entre a IP Património – Administração e 

Gestão Imobiliária, S.A. e o Município de Trofa e autorização para a repartição de encargos em 

mais do que um ano económico, nos termos do disposto nos n.os 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual – Aprovado por unanimidade. Mais foi 

deliberado submeter o mesmo a autorização da Assembleia Municipal. ------------------------ 

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

6.  Início do procedimento da 2.ª alteração à delimitação da Área de Regeneração Urbana do 

Núcleo Central da Cidade da Trofa e da Operação de Reabilitação Urbana correspondente – 

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

7. Aprovação do Memorando de entendimento a celebrar entre a Câmara Municipal de Santo 

Tirso, a Câmara Municipal da Trofa, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, a Área 

Metropolitana do Porto e a Comunidade Intermunicipal do Ave, autorização para constituição da 

Associação de Municípios de Fins Específicos, denominada Mobiave - Serviços de Mobilidade e 

Gestão de Transportes Públicos - e aprovação dos respetivos estatutos – Aprovado por 

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

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