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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 05 

DE MAIO DE 2022 

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

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

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

1. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 21 de abril 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. Designação de representante do Município da Trofa na reunião da Assembleia Geral  da 

Turismo do Porto e Norte de Portugal E.R., a realizar no dia 28 de abril de 2022 – Ratificação - 

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

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

3. Cedência de bens móveis à Associação Moto Clube “Os Rodas da Trofa” para realização da 

1.ª concentração de motas clássicas no dia 21 de maio de 2022 - Aprovado por unanimidade --- 

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

4. Responsabilidade civil extracontratual – Acidente de viação, ocorrido no dia 14 de novembro 

de 2021, na Rua Alberto Pimentel, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago), deste concelho, com o veículo de matrícula 82-90-XX - Proc. n.º 23/2021 – Decisão 

final de indeferimento - Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------------  

5. Responsabilidade civil extracontratual – Acidente de viação, ocorrido no dia 06 de março de 

2022, na Rua Lidador, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), 

concelho da Trofa, com o veículo de matrícula 90-UH-31 - Aprovado por unanimidade --------- 

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

6. Autorização para abertura de procedimentos concursais comuns para o preenchimento de 

dezasseis postos de trabalho para a carreira e categoria de assistente técnico – 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 --------------------------------------------------------------------- 

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

7. Aceitação da doação de 30 cortadores de comprimidos e de 45 medidores de tensão arterial, 

ao abrigo do Estatuto do Mecenato, pela Sociedade Bial – Portela & Cª., S.A. - Aprovado por 

unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8. Subscrição da Carta Europeia para a Igualdade das mulheres e dos homens na Vida Local - 

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

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

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

de apoio financeiro pontual à Santa Casa da Misericórdia da Trofa - SCMT para comparticipação 

no projeto de construção de uma Estrutura Residencial para Idosos – ERPI, na União das 

Freguesias de Alvarelhos e Guidões e aprovação do respetivo contrato-programa - Aprovado 

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

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

10.  Cedência de piso desportivo à Delegação da Trofa do Espaço T – Associação para o Apoio à 

Integração Social e Comunitária para a realização de apresentação, no dia 08 de maio de 2022, no 

âmbito da Festa da Interculturalidade - Aprovado por unanimidade ---------------------------------- 

11.  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 –Decisão final de indeferimento - Aprovado por 

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

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

Municipal da Trofa e a Casa do Futebol Clube do Porto da Trofa para o ano 2022 - Aprovado 

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

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

Atribuição de apoio financeiro pontual à UCT – União de Ciclismo da Trofa para aquisição de 

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

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

Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago de Bougado para 

a realização da Festa em honra de Santiago Maior - Aprovado por unanimidade ------------------- 

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

Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago de Bougado para 

a realização da Festa em honra de Nossa Senhora do Rosário - Aprovado por unanimidade ---- 

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

Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede do 

Coronado para a realização da Festa em honra do Divino Espírito Santo - Aprovado por 

unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ DOP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.  Destaque da parcela de terreno com a área de 828,78m2, sito no gaveto das Ruas Prof. Faria 

Lino e Rua António Carneiro, 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 4767 e inscrito nas matrizes predial rústica sob o 

artigo 914 e urbana sob o artigo 9068, 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 73/22 - Aprovado por unanimidade ------- 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 17 e 37, 2.º esq., Estação, na União das Freguesias 

de Coronado (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 52910/2022 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Infante D. Henrique, n.º 314, na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1551 - AP e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9401 – Anúncio Casa Pronta n.º 52483/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Infante D. Henrique, n.º 314, na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1551- AP e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9401 – Anúncio Casa Pronta n.º 52478/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Infante D. Henrique, n.º 314, na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1551 - AP 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9401 – Anúncio Casa Pronta n.º 52490/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Infante D. Henrique, n.º 314, 1.º esq. na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1551 

- AP inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9401 – Anúncio Casa Pronta n.º 52547/2022 

– Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------- 
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23. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua da Liberdade, n.º 

1225, na Freguesia de Covelas, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 346 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 888 – Anúncio Casa Pronta n.º 52484/2022 – 

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

24. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Santa Margarida, n.º 

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

Registo Predial sob o n.º 2112 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5439 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 52188/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

25. Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pelas letras “AL e 

P”, do prédio urbano, sito na Avenida do Bicho, Edifício Varandas do Ave, n.º 643, 2.º esq. na 

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

o n.º 205 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3802 – Anúncio Casa Pronta n.º 

50322/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

26. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua António Sérgio, 

Lugar de Valdeirigo, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 483 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

10005 – Anúncio Casa Pronta n.º 50641/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------ 

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

prédio urbano, sito na Praça Infante Sagres, n.º 55, 1.º Esq., na União das Freguesias de 

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

307 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3999 – Anúncio Casa Pronta n.º 50476/2022 

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

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

Lugar de Finzes, 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 51428/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade  

29. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Almirante Gago 

Coutinho, n.º 615, Lugar de Valdeirigo, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 6087 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 5961 – Anúncio Casa Pronta n.º 54211/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

30. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua da Beçada, n.º 153, 

Lugar de Quereledo, na Freguesia de Covelas, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 
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n.º 210 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 414 – Anúncio Casa Pronta n.º 

51554/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

31.  Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito no Lugar de Quereledo, na 

Freguesia de Covelas, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 564 - AP e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 464 – Anúncio Casa Pronta n.º 54897/2022 – Ratificação - 

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

32. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Poeta José Régio, n.º 

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

do Registo Predial sob o n.º 742 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8729 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 51697/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

33. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua D. João IV, Lugar da 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8057 

– Anúncio Casa Pronta n.º 52318/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------------- 

34. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito no Lugar da Carriça, na 

Freguesia do Muro, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 845– Requerente: Imoárvore – 

Sociedade de Gestão Imobiliária, Lda. – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Abade Joaquim Pedrosa, n.º 146, 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 53507/2022 – Ratificação 

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

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

prédio urbano, sito na Avenida do Bicho, n.º 643, 2.º esq., na União das Freguesias de Alvarelhos 

e Guidões, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 205 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 3802 – Anúncio Casa Pronta n.º 56711/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

prédio urbano, sito na Rua 1.º de Maio, n.º 13, 4.º CF, na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2502 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 9836 – Anúncio Casa Pronta n.º 57108/2022 – Ratificação - 

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

prédio urbano, sito na Rua da Costa, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São 

Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 310 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 4029 – Anúncio Casa Pronta n.º 54843/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

39. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V, n.º 1340, 

2.º dt. º, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 7053 – Anúncio Casa Pronta n.º 54067/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Urbanização da Barca, Edifício Paraíso da barca, n.º 35, 5.º dt.º, na União 

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

Predial sob o n.º 2284 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10101 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 57253/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

41. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Avenida dos Emigrantes, 

n.º 199, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 7708 – Anúncio Casa Pronta n.º 55198/2022 – Ratificação - 

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

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

do prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V e na Rua Joaquim Costa Pereira Serra, n.º 201, na 

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

Registo Predial sob o n.º 233 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8181 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 57956/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

43. 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, Bloco 16, 3.º esq., 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 

56490/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

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

prédio urbano, sito na Praça Infante Sagres, n.º 45, 2.º direito, na União das Freguesias do 

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

310 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4029 – Anúncio Casa Pronta n.º 55174/2022 

– Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------- 
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45. Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pela letra “E” do 

prédio urbano, sito na Rua 25 de abril, n. os 694, 702, 708, 712, 714, 716 e 720, na União das 

Freguesias de Alvarelhos e Guidões, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 608 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3919 – Anúncio Casa Pronta n.º 59392/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Avenida de Paradela, n.º 165, 2.º Esq., na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3006 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10331 – Anúncio Casa Pronta n.º 57690/2022 – 

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

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

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

do Registo Predial sob o n.º 2567 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 163 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 58293/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

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

Atlético Clube Bougadense para o dia 15 de abril 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 15 e 16 de abril de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

EAT – Escola de Atletismo da Trofa para o dia 23 de abril 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 os dias 23 e 

24 de abril 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 23, 24 e 25 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 23, 24 e 25 de abril de 2022 – Ratificação - Aprovado 

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

54. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, à 
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Associação Cultural e Recreativa Vigorosa para o dia 30 de abril 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 os dias 30 de abril e 01 de maio de 2022 – Ratificação - 

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

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

Clube Desportivo Trofense para os dias 30 de abril e 01 de maio de 2022 – Ratificação - 

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

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

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

conta final provisória, no âmbito da empreitada “Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – Zona 

Norte” – 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 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 Rua D. Pedro V, 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. Prestação de esclarecimentos e prorrogação do prazo para apresentação das propostas no 

âmbito da empreitada de “Reabilitação dos equipamentos sociais do concelho da Trofa” - 

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

60. Prestação de esclarecimentos e prorrogação do prazo para apresentação das propostas no 

âmbito da empreitada de “Requalificação Urbanística da Rua dos Descobrimentos e Área 

Envolvente” - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------- 

61.  Decisão sobre execução de trabalhos complementares (n.º 7) decorrentes de circunstâncias 

não previstas e de circunstâncias imprevisíveis, aprovação da solução da obra necessária à sua 

execução, autorização para a realização da respetiva despesa e decisão de não execução de 

trabalhos previstos no contrato, no âmbito da empreitada «Reabilitação e Refuncionalização das 

Antigas Instalações da Indústria Alimentar Trofense», ao abrigo do disposto nos artigos 370.º, n. 
os 1, 2 e 4 e 371.º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos - Aprovado por maioria, com quatro 

votos a favor do Senhor Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos 
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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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

62. Obras de edificação de parque de central fotovoltaica destinada à produção de energia 

elétrica, na Freguesia do Muro - Verificação da exceção ao condicionamento da edificação 

prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na sua 

redação atual – Requerente: Categorydiversity, Lda. – Processo n.º 49/22 – 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 --------------------------------------------------------------------- 

63. Obras de edificação de parque de central fotovoltaica destinada à produção de energia 

elétrica, na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões – Verificação da exceção ao 

condicionamento da edificação prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 

82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual – Requerente: Categorydiversity, Lda. – 

Processo n.º 50/22 – 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 ------------------------------

------ SGA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

64. Ação social - Requerimento n.º E/3832/2022 - Atribuição da isenção do pagamento dos 

preços referentes às aulas individuais de reabilitação aquática, nos termos do artigo 41.º do 

Regulamento interno da Academia Municipal da Trofa - Aprovado por unanimidade ------------ 
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