
 

IMP. 648.01  Página 1 de 7 

Data: 10.03.15 

 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022 

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

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

------ O Senhor Presidente da Câmara convocou, nos termos e para os efeitos do disposto nos n. 
os 1 e 2 do artigo 41.º, nas alíneas n) e o) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 2 do artigo 53.º, todos do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, conjugados com o n.º 6 do 

artigo 2.º e n. os 1, 5,6, 7 e 10 do artigo 4.º do Regimento desta Câmara Municipal, os Senhores 

Vereadores para uma reunião de câmara extraordinária a realizar no próximo dia 29 de 

agosto de 2022, pelas 11:30 horas, sendo que, oportunamente, será remetida a respetiva ordem 

do dia e documentação de suporte à mesma. ----------------------------------------------------------------- 

------ Os Senhores Vereadores, com exceção da Senhora Vereadora, Carla Marisa de 

Oliveira Carola, tomaram conhecimento e consideraram-se convocados para a reunião 

em causa, sendo que, relativamente ao Senhor Vereador, Miguel Fernando Tato Diogo, 

irá ser enviada a respetiva convocatória. ------------------------------------------------------------------

----- NOTA: Foi considerada sem efeito esta convocatória, tendo sido convocada nova 

reunião de câmara extraordinária a realizar no próximo dia 31 de agosto de 2022, pelas 

10:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 11 de agosto de 2022 - Aprovado, 

por unanimidade dos presentes, não tendo participado na votação, a Senhora Vereadora, 

Carla Marisa de Oliveira Carola, por não ter estado presente na reunião ------------------------ 

2.   Linha BEI PT2020/Autarquias – Aprovação da minuta do contrato de financiamento 

reembolsável a celebrar entre o Estado Português, através da Agência para o Desenvolvimento e 

Coesão, I.P., e o Município da Trofa relativo à operação NORTE-05-2316-FEDER-

000194_05369 – «Requalificação do Espaço Público envolvente às Antigas Instalações da 

“Indústria Alimentar Trofense”» até ao montante de €1.748.831,26 - Aprovado por maioria, 

com três 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

das Dores para a realização das Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores no período de 13 

a 23 de agosto de 2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

4. Procedimento, por concurso público com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União 

Europeia, para a aquisição de serviços, por lotes, para o fornecimento de energia elétrica em 

média tensão e baixa tensão e fornecimento de gás natural – Lote 2 – Fornecimento de gás 

natural – Decisão sobre a não apresentação da garantia bancária dentro do prazo legalmente 

previsto, nos termos do artigo 86.º do Código dos Contratos Públicos - Aprovado por 

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

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

5. Investimento RE-C03-i06.03 - “Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na 

Área Metropolitana do Porto” – “Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas 

- AMP Interior Norte” – Aviso N.º 01/ C03-i06.03/2022 - Operação conjunta designada 

Assessoria Técnica/Consultoria à UTL - Aprovação da minuta do acordo de constituição de 

agrupamento de entidades adjudicantes a celebrar entre os Municípios de Santo Tirso, da Trofa e 

da Maia e pedido de autorização prévia para a repartição de encargos em mais do que um ano 

económico decorrente do procedimento, 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 deliberação da Assembleia Municipal ------------- 

6. Investimento RE-C03-i06.03 - “Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na 

Área Metropolitana do Porto” – “Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas 

- AMP Interior Norte” - Aviso N.º 01/ C03-i06.03/2022 – Operação individual “Trofa + 

Saudável – Trofa + Feliz”, para a dinamização da ação “Saúde pelo Desporto” – Prática do rugby 

-  Pedido de autorização prévia para a repartição de encargos em mais do que um ano económico 

decorrente do procedimento, 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 deliberação da Assembleia Municipal ------------------------- 

7. 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 

Federação das Associações de Pais do Concelho da Trofa para o ano 2022 - Aprovado por 

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

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

8. Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja da Paróquia de São Mamede do 
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Coronado para a realização das Festas em Honra do Padroeiro São Mamede – Projeto de decisão 

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

9. Atribuição de apoio financeiro pontual à Comissão de Festas em Honra de Santa Eufémia 

para a realização das Festas em Honra de Santa Eufémia - Aprovado por unanimidade ---------- 

10.  Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de 

Alvarelhos para realização das Festas em Honra de São Roque - Aprovado por unanimidade --- 

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

11.  Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua da Restauração, no 

Lugar de Trinaterra, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1405 e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 3646 – Anúncio Casa Pronta n.º 123324/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 2066, 2.º Esq. Traseiras, 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 

123675/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

13.  Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua José Régio, n.º 88, na 

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

Registo Predial sob o n.º 6115 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6037 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 123179/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, no Lugar de Fonteleite, na União das Freguesias do 

Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 84 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 296 – Anúncio Casa Pronta n.º 123064/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Espírito Santo, n.º 2277, F 2.º Esq., no Lugar de Água Levada, na 

União das Freguesias do 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 123122/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Frei Leão de Santo Tomás, n.º 468, no Lugar de Ervosa, na União das 
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Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 3443 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10537 – Anúncio Casa Pronta n.º 

122173/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Frei Leão de Santo Tomás, n.º 468, no Lugar de Ervosa, na União das 

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

sob o n.º 3443 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10537 – Anúncio Casa Pronta n.º 

122724/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Frei Leão de Santo Tomás, n.º 468, no Lugar de Ervosa, na União das 

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

sob o n.º 3443 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10537 – Anúncio Casa Pronta n.º 

122707/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Frei Leão de Santo Tomás, n.º 468, no Lugar de Ervosa, na União das 

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

sob o n.º 3443 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10537 – Anúncio Casa Pronta n.º 

122697/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 566, no Lugar de Valdeirigo, na União 

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

Predial sob o n.º 507 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7793 – Anúncio Casa Pronta 

n.º 124673/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------ 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1087, Bloco B, 2.º Esq., no Lugar de Fonteleite, na 

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

Registo Predial sob o n.º 84 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 296 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 124828/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1087, Bloco B, 1.º Dt.º, no Lugar de Fonteleite, na 

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

Registo Predial sob o n.º 84 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 296 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 126249/2022 - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------- 
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23. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua do Alto Bailares, 

no Lugar da Trofa Velha, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 529 e inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 8780 – Anúncio Casa Pronta n.º 125080/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

24. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Alberto Pimentel, 

n.º 347, no Lugar de São Martinho, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago), inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6889 – Anúncio Casa Pronta n.º 

126316/2022 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------- 

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

do prédio urbano, sito na Rua Costa Ferreira, n.º 58, cave, Edifício Opala, no Lugar do Paranho, 

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

Registo Predial sob o n.º 1615 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9235 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 126905/2022 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------- 

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

do prédio urbano, sito na Rua Poeta Nicolau Tolentino, n.º 79, 2.º Esq., Edifício Berlim (Bloco 

D), no Lugar de Finzes, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2324 e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 10227 – Anúncios Casa Pronta n.os 127036/2022 e 128479/2022  - Aprovado por 

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

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

do prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1107, 1.º Dto. (Bloco C), no Lugar de Fonteleite, 

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

Registo Predial sob o n.º 84 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 296 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 127924/2022 - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua de António Sérgio, n.º 130, 1.º Esq., no Lugar de Valdeirigo, na União 

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

Predial sob o n.º 93 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7417 – Anúncio Casa Pronta 

n.º 128672/2022 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Praça Infante Sagres, n.º 45, 5.º Esq., no Lugar do Seixal, na União das 

Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo 
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Predial sob o n.º 310 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4029 – Anúncio Casa Pronta 

n.º 128742/2022 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------- 

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

do prédio urbano, sito na Rua da Costa, Cave, no Lugar do Seixal, 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 

128739/2022 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Dr. Délio Santarém, n.º 196, 2.º Dt. º, no Lugar do Seixal, 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 

129454/2022 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------- 

32. Não exercício do direito de preferência, prédio urbano, sito na Rua 16 de maio, n.º 2022, 

no Lugar de Bairros, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1276 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

6238 – Anúncio Casa Pronta n.º 128945/2022 - Aprovado por unanimidade ----------------------- 

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

ao Clube Desportivo Trofense para o dia 06 de agosto de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 94 de São Martinho de Bougado para o dia 07 de 

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

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

ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 447 de Santiago de Bougado para o dia 07 de 

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

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

ao Clube Desportivo Trofense para o dia 13 de agosto de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

ao Clube Desportivo Trofense para o dia 20 de agosto de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

38. Empreitada de «Reabilitação e Refuncionalização das Antigas Instalações da “Indústria 
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Alimentar Trofense”» - Pedidos de reposição de equilíbrio financeiro e de compensação 

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

39. Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao 

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização vertical na Rua Dr. Adriano Fernandes 

Azevedo e na Travessa Dr. Adriano Fernandes Azevedo, 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 ------------------------- 

40. Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao 

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização vertical na Rua Alto dos Feijões, no Lugar 

de Cidai, 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 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

41.  Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao 

Ordenamento de Trânsito – Alteração de matrícula do lugar de estacionamento destinado a 

pessoas com mobilidade condicionada existente na Praceta Água Viva, junto ao n.º 24, 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

42. 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 do Castêlo, 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 ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  


