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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 21 

DE ABRIL DE 2022 

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

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

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

1. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 07 de abril de 2022 -   

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

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

2. Aprovação da 11.ª Alteração Orçamental - Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita 

n.º 2 - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a deliberação 

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

3. Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) – Passe único - Aprovação da 

comparticipação do Município da Trofa referente ao ano 2021 - Aprovado por unanimidade. 

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

4. Cedência de bens móveis ao Espaço T – Associação para o Apoio à Integração Social e 

Comunitária para a realização da Festa da Interculturalidade - Aprovado por unanimidade. -----   

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

5. Autorização para a celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências 

entre o Município da Trofa e a Junta de Freguesia de Covelas para a empreitada “Construção de 

Passeios na Rua Central”, nos termos do artigo 120.º, conjugado com o artigo 131.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual - Aprovado por unanimidade. 

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

------ DRH --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Aprovação do Acordo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto para a realização de estágio curricular do Curso 

de Ciências e Tecnologia do Ambiente - Deliberação com eficácia retroativa, nos termos do 

artigo 156.º, n.º 2 do Código do Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade. -- 

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

7. Constituição do Conselho Municipal de Educação, nos termos do disposto no artigo 58.º do 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual – Aprovado, por votação por 

escrutínio secreto, da qual resultaram seis votos. Mais foi deliberado submeter o mesmo 

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

8. Programa "Universidade Júnior 2022" - Aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração a 
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celebrar entre o Município da Trofa e a Universidade do Porto, do pagamento do valor das 

propinas e transporte e dos critérios de seleção para participação - Aprovado por unanimidade.     

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

9. Validação da deliberação tomada pela Câmara Municipal da Trofa, em reunião ordinária 

pública de 16 de dezembro de 2021, relativa à atribuição de apoio financeiro pontual à 

Associação Recreativa de Paradela para a Organização da “I São Silvestre da Trofa” - Aprovado 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal da Trofa e o Atlético Clube Bougadense para o ano 2022 - Aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal da Trofa e a Sociedade Columbófila e Ornitológica do Coronado para o ano 2022 - 

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

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

Municipal da Trofa e a Associação Recreativa de Paradela para o ano 2022 - Aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. 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 - Aprovado por unanimidade. ------------------ 

14. 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 da Trofa para o ano 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 a 

Associação Musical e Cultural da Trofa – Banda de Música da Trofa para o ano 2022 - Aprovado 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

16. Destaque de parcela de terreno com a área de 1.603,30m2, sito nas Ruas de Santiago e de 

Regatães, no Lugar de Cidai, 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 144 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

2584, ao abrigo do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 

vigente – Processo n.º 19/22 - Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------- 
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------ DPUMA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Fátima, lote n.º 10, na Freguesia de Muro, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

554 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1407 – Anúncio Casa Pronta n.º 38890/2022 

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

18. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Estação Carlos Alves, 

n.º 255, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 3467 – Anúncio Casa Pronta n.º 47056/2022 – Ratificação - 

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

19. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Professora Alice da 

Conceição F. Martins, n.º 276/280, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São 

Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1307 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 4426 – Anúncio Casa Pronta n.º 47143/2022 – Ratificação - Aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Nossa Senhora de Lurdes, entrada 3, na União das Freguesias do 

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

1221 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3718 – Anúncio Casa Pronta n.º 

47699/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Poeta António Nobre, Edifício Millennium, Bloco A, 3.º E, na União 

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

Predial sob o n.º 2985 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10229 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 74290/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade. ---------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V, n.º 1194, 1.ºesquerdo, na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2661 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10265 – Anúncio Casa Pronta n.º 47974/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Lousado, n.º 71, 2B/3E, na União das Freguesias do Coronado 

(São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01030 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4667 – Anúncio Casa Pronta n.º 48982/2022 – 
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Ratificação - Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V, n.º 595, B27, 2.º andar, 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 49771/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Gago Coutinho, bloco C, n.º 37, 2.º esquerdo, na União das 

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

Predial sob o n.º 101 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4255 – Anúncio Casa Pronta 

n.º 48139/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------- 

26. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua dos Emigrantes, Lote 

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

Registo Predial sob o n.º 01213 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10036 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 50221/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade. --------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Abade Joaquim Pedrosa, 146, 1.H14, na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2188 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11647 – Anúncio Casa Pronta n.º 48722/2022 – 

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

28. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Futebol Clube de São Romão para o dia 09 de abril de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Clube Desportivo Trofense para os dias 09 e 10 de abril de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Atlético Clube Bougadense para os dias 09 e 10 de abril de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ DOMME ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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32. Retificação do auto de receção provisória no âmbito da empreitada “Rede Ciclável e Pedonal 

da Trofa – Distribuidora Principal 21”, aprovada em sede de reunião ordinária pública da câmara 

municipal realizada em 24 de março de 2022, nos termos do artigo 174.º do Código do 

Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade dos presentes, não tendo 

participado na votação o Senhor Vereador, Miguel Fernando Tato Diogo, por 

impedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

33. Aprovação da minuta da 2.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 - Deliberação com eficácia retroativa, nos termos 

do artigo 156.º, n.º 2 do Código do Procedimento Administrativo - 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 duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do 

Partido Socialista.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FGC/CC 


