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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO AORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022 

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

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

------ Conhecimento da informação da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas relativamente à 

situação económica e financeira do Municipio da Trofa reportada a 30 de junho de 2022 ----------- 

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

------ Conhecimento da informação sobre a situação económica - financeira, prestada pelo 

Revisor Oficial de Contas, da Trofáguas – Serviços Ambientais, E.M, Sociedade Unipessoal, Lda., 

reportada a 30 de junho de 2022, nos termos da alínea h) do n.º 6 do artigo 25.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual -------------------------------------------------------------- 

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 06 de outubro de 2022 - Aprovado 

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

2. Reorganização dos Serviços Municipais - Alteração da estrutura orgânica interna da Câmara 

Municipal da Trofa e aprovação do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais - 

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. ------------------------------------------------------- 

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

3. Cedência de bens móveis à Junta de Freguesia de Covelas para a realização da Festa de São 

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

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

4. Aprovação do relatório de análise da única proposta apresentada, da minuta do contrato, da 

decisão de adjudicação e da designação do gestor do contrato no âmbito do procedimento, por 

concurso público com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, para a 

aquisição, por lotes, de soluções para a inovação e digitalização de processos e serviços – 

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

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

5. Pagamento de Franquia – Acidente de viação ocorrido no dia 08 de julho de 2022, na Rua de 

São Mamede, Zona Industrial do Soeiro I, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e 
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São Mamede), neste concelho, com o veículo de matrícula 72-OD-93 - Processo n.º 20/2022 - 

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

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

6. Aprovação dos protocolos a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e o Agrupamento de 

Escolas da Trofa e o Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro no âmbito de atribuição de 

auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para aquisição de cadernos de 

atividades e material escolar para o ano letivo 2022/2023, bem como definição dos escalões a 

abranger e respetivas percentagens de comparticipação - Aprovado por unanimidade. ----------- 

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

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

Municipal da Trofa e a Associação Clube de Ténis da Trofa para o ano 2022 - Aprovado por 

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

8. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo para o ano 

2022 – Apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial de São Romão do Coronado para a 

realização das Festas em Honra de São Romão Padroeiro 2022 - Aprovado por unanimidade. -- 

9. Aceitação de doação de 9 sacos de carvão, pela empresa Biotrofa – Comércio de Produtos 

Agropecuários, Lda., no âmbito das comemorações do 24.º aniversário do Município da Trofa, ao 

abrigo do Estatuto do Mecenato - Aprovado por unanimidade. --------------------------------------- 

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

10. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua do Côvelo, n.º 117, na 

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

Registo Predial sob o n.º 1660 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2088 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 151486/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade. -------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1087, 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 151370/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1107, 4.º Esq., 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 151849/2022 – 

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

prédio urbano, sito na Rua da Urbanização de Quereledo, n.º 136, na Freguesia de Covelas, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1124 e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 826 – Anúncio Casa Pronta n.º 150580/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

prédio urbano, sito na Rua dos Descobrimentos, n.º 105, 3.º Esq. trás., na União das Freguesias 

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

340 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4161 – Anúncio Casa Pronta n.º 

151331/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Fernando Pessoa, n.º 46, 3.º Esq. trás., na Freguesia do Muro, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 358 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

725 – Anúncio Casa Pronta n.º 152962/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade. ------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Altamiro Ramos de Oliveira, n.º 20, 2.º dt. º, na União das Freguesias 

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

1086 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 67 – Anúncio Casa Pronta n.º 156136/2022 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Poeta António Boto, n.º 37, R/C, na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 5387 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11079 – Anúncio Casa Pronta n.º 154106/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua 16 de Maio, n.º 53, 5.º dt. º, 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 154535/2022 – Ratificação - 

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

19. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua da Portela, na União 

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

Predial sob o n.º 678 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3763 – Anúncio Casa Pronta 

n.º 153423/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------- 
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20. Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pela letra “J”, do 

prédio urbano, sito na Rua da Barca, n.º 18, 3.º dt. º, na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1050 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 8695 – Anúncio Casa Pronta n.º 155768/2022 – Ratificação 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Fernando Pessoa, 2.º Esq. na Freguesia do Muro, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 358 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

725 – Anúncio Casa Pronta n.º 152874/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade. ------- 

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

prédio urbano, sito na Rua de Lousado, n.º 12, 5.º dt. º, na União das Freguesias do Coronado 

(São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1030 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4667 – Anúncio Casa Pronta n.º 155452/2022 - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Vale do Coronado, n.º 1370, R/C, Esq., 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 

157862/2022 - Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 107, 3.º trás, 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 157928/2022 - Aprovado 

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

25. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua de Almeida Garrett, n. 

os 100, 110 e 118, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3895 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

11241 – Anúncio Casa Pronta n.º 158276/2022 - Aprovado por unanimidade. -------------------- 

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

Escola de Atletismo da Trofa para o dia 09 de outubro de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

Clube Desportivo Trofense para o dia 15 de outubro de 2022 – Ratificação - Aprovado por 
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unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Clube Desportivo Trofense para os dias 08 e 09 de outubro de 2022 – Ratificação - Aprovado 

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

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

PolvilharAlegria – Associação de Ação Social – Escolinha de Rugby da Trofa para o dia 16 de 

outubro de 2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------  

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

Grupo Cultural e Recreativo de Alvarelhos para o dia 08 de outubro de 2022 – Ratificação 

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

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

Grupo Cultural e Recreativo Vigorosa para o dia 08 de outubro de 2022 – Ratificação - 

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

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

32. Aprovação da decisão de não execução de trabalhos referentes aos trabalhos complementares 

n.º 02 no âmbito da empreitada “Corredor Ciclável e Pedonal dos Coronados” - Aprovado por 

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

33. Aprovação da revisão de preços provisória n.º 5 relativa à empreitada “Corredor Ciclável e 

Pedonal dos Coronados” - 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. ----------------------------- 

34.  Empreitada “Corredor Ciclável e Pedonal dos Coronados” - Pedidos de reposição de 

equilíbrio financeiro e de compensação financeira - Aprovação da minuta do contrato adicional -

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. ------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 


