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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 17 

DE JUNHO DE 2022 

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

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

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara comunicou à Câmara Municipal que o título do 

ponto décimo quarto da ordem do dia foi alterado, no sentido de ser aditada a expressão 

“RATIFICAÇÃO”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------  

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 02 de junho de 2022 – Aprovado, 

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

António da Costa Azevedo, por não ter estado presente na reunião ------------------------------- 

2. Designação do Júri de Recrutamento do Procedimento Concursal para cargo de direção 

intermédia de 2.º grau – Chefe da Divisão de Obras Municipais, Manutenção e Energia 

(DOMME) - Aprovado, por votação por escrutínio secreto, da qual resultaram cinco votos 

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

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

3. Autorização prévia para a repartição de encargos em mais do que um ano económico 

decorrente do procedimento para aquisição do fornecimento do serviço de refeições escolares 

para os estabelecimentos de ensino pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos e secundário da rede pública 

do Município da Trofa para os anos letivos de 2022/2023 e 2023/2024 - Aprovado por 

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

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

4. Cedência de bens móveis à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB2/3 

Professor Napoleão Sousa Marques para a realização das atividades de final do ano letivo – 

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

5. Cedência de bens móveis à Comissão de Festas em Honra do Espírito Santo e Nossa Senhora 

das Dores para o Concerto Banda de Música Espírito Santo no dia 4 de junho de 2022 – 

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

6. Cedência de bens móveis à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Secundária da Trofa para realização das atividades de final do ano letivo no dia 17 de junho de 

2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------- 
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7. Cedência de bens móveis à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1/JI 

de Paranho para realização das atividades de final do ano letivo - Aprovado por unanimidade -- 

8. Cedência de bens móveis à Associação de Pais da Escola EB1/JI de Bairros para realização 

das atividades de final do ano letivo - Aprovado por unanimidade ------------------------------------ 

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

9. Responsabilidade civil extracontratual – Acidente (danos) ocorrido no dia 31 de março de 

2022, na Avenida de São Gens, na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, concelho da 

Trofa – Processo n.º 10/2022 – Decisão de deferimento - Aprovado por unanimidade ---------- 

10. Retificação da minuta do contrato adicional para a execução de trabalhos complementares (n.º 

7), no âmbito da empreitada «Reabilitação e Refuncionalização das “Antigas Instalações da 

Indústria Trofense”», aprovada em sede de reunião da câmara municipal realizada em 19 de maio 

de 2022, nos termos do artigo 174.º do Novo Código do Procedimento Administrativo - 

Aprovado por maioria, com três 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 ------------------------------------------------------- 

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

11.  Aprovação da minuta do Protocolo de Formação a celebrar entre o Agrupamento de Escolas 

D. Dinis e a Câmara Municipal da Trofa para a realização da formação em contexto de trabalho 

no âmbito do Curso de Técnico de Desporto - Deliberação com eficácia retroativa, nos termos 

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

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

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

12.  Memorando de entendimento para trabalhos preparatórios conducentes à integração do 

Município da Trofa na Rede Casas do Conhecimento (RCDC) - Ratificação - Aprovado por 

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

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

13.  Ação social escolar - Requerimento n.º E/5649/2022 - Atribuição da isenção do pagamento 

das refeições escolares e relativamente ao ano letivo 2021/2022 - Deliberação com eficácia 

retroativa, nos termos do artigo 156.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, que 

aprovou do Novo Código do Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade ------ 

14.  Atribuição de apoio não financeiro à Associação de Pais da Escola Secundária da Trofa para a 

realização das atividades de final do ano letivo no dia 17 de junho de 2022 – Ratificação - 
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Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Atribuição de apoio financeiro pontual à Associação Musical e Cultural da Trofa – Banda de 

Música da Trofa para a aquisição de fardas - Aprovado por unanimidade -------------------------- 

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

16.  Destaque da parcela de terreno com a área de 4.076,60m2, sito na Rua das Oliveiras, na União 

das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, deste concelho, a desanexar do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 1232 e 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2607, 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 52/22 - Aprovado por 

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

17.  Destaque da parcela de terreno com a área de 3.100,00m2, sito na Avenida Ferreira de Castro, 

Lugar da Póvoa, na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, deste concelho, a desanexar 

do prédio descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa 

sob o n.º 208 e inscrito nas matrizes prediais rústicas sob os artigos 2741, 2743, 2745, 2747, 2749, 

2751, 2753 e 2755, 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 95/22 - Aprovado por unanimidade ----------------------------  

18.  Destaque da parcela de terreno com a área de 861,65m2, sito na Rua Central de Vilares, n.º 

298, na Freguesia do Muro, deste concelho, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do 

Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 580 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 128, 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 281/21 - Aprovado por unanimidade -------------  

19.  Destaque da parcela de terreno com a área de 1.800,40m2, sito nas Ruas Santo Isidro e da 

Subida, Lugar da Maganha, 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 5141 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8472 e na 

matriz predial rústica sob o artigo 1626, 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 119/22 - Aprovado por unanimidade -- 

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

20. Prorrogação do prazo para apresentação de propostas no âmbito do procedimento de 

concurso público, com publicidade internacional, relativo à aquisição da prestação de serviço 

público de transporte rodoviário de passageiros entre os municípios de Santo Tirso, Trofa e Vila 
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Nova de Famalicão – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Abade Inácio Pimentel, n.º 203, Bloco C 503, na União das 

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

sob o n.º 310 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7333 – Anúncio Casa Pronta n.º 

79724/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

22. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Praceta da Várzea, n.º 28, 

na Freguesia do Muro, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1042 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 1417 – Anúncio Casa Pronta n.º 71308/2022 – Ratificação 

23. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Travessa Dulce Ferreira, 

n.º 61, na União das Freguesias de Bougado ((São Martinho e Santiago), descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2211 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

9550 – Anúncio Casa Pronta n.º 80248/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------- 

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

prédio urbano, sito na Rua vale do Coronado, n.º 1388, R/CE, 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 

80309/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

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

prédio urbano, sito na Rua Dr. Délio Santarém, Bloco 11, 2.º esquerdo, 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 81705/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Alfredo Costa Peniche, n. º25, 2.º Esq., na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 283 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7617 – Anúncio Casa Pronta n.º 82866 /2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Vale do Coronado, n. º 1297, 1.º D., na União das Freguesias de 

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

693 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3072 – Anúncio Casa Pronta n.º 83966 /2022 

– Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------- 
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28. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Rua Futebol Clube de S. 

Romão, n.º 113, r/c, na União das Freguesias de Coronado (São Romão e São Mamede), e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 148 – Anúncio Casa Pronta n.º 83209/2022 – 

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

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

Clube Desportivo Trofense para o dia 04 e 05 de junho 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 o dia 12 de junho de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

31.  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 04 e 

05 de junho de 2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------------------------------------- 

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

Associação Cultural e Recreativa Vigorosa para o dia 05 de junho de 2022 – Ratificação - 

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

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

EAT – Escola de Atletismo da Trofa – Associação Desportiva para o dia 10 de junho de 2022 – 

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

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

34. AdEPorto – Agência de Energia do Porto - Aprovação do pagamento da quota suplementar 

para o ano de 2022 - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

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

35. Porto Solar Metropolitano – Revogação parcial da deliberação tomada em sede de reunião da 

câmara municipal, realizada em 17 de agosto de 2021 e em sede de sessão da assembleia 

municipal, realizada em 25 de agosto de 2021 e aprovação, em sua substituição, das novas peças 

do procedimento e da minuta do contrato para a constituição do agrupamento de entidades 

adjudicantes - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

deliberação da Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------------- 

36. Indáqua Santo Tirso/Trofa - Gestão de Águas de Santo Tirso e Trofa, S.A. – Concessão do 

Serviço Público Municipal de Abastecimento de Água no Concelho da Trofa – Aprovação do 

Plano de Promoção – Aprovado por maioria, com três votos a favor do Senhor Vice-

Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista da 
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Coligação PPD/PSD – CDS-PP – “Unidos pela Trofa” e duas abstenções dos Senhores 

Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do Partido Socialista ------------------------------  
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