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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO 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 oitavo da ordem do dia foi alterado, no sentido de passar a constar “para o ano 

de 2018” em vez de “para o ano de 2022” e que, no título do ponto décimo quarto, foi suprimida 

a palavra “uma”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 03 de novembro de 2022 - 

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

2. Atribuição de medalha de honra do concelho – Grau Ouro – a Mário Joaquim da Silva 

Mourão - Aprovado, por votação por escrutínio secreto, com cinco votos a favor ------------- 

3. Contratação de vinte e um assistentes operacionais (área funcional de educação – gestão e 

promoção escolar) do Serviço de Educação, com recurso à reserva de recrutamento - Aprovado 

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

4. Fixação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano 2023 – Aprovado 

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

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), em função ao número de 

dependentes que compõe o agregado familiar, ao abrigo do disposto no artigo 112-A. º do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia Municipal ------------------------- 

6. Participação Variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), nos 

termos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - Aprovado 

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

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Lançamento de Derrama sobre o Lucro Tributável Sujeito e Não Isento de Imposto Sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), nos termos do disposto no artigo 18.º, n.º 1 da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que aprovou o Regime Financeiro das 
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Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia Municipal ------------------------- 

8. Lançamento de Derrama sobre o Lucro Tributável Sujeito e Não Isento de Imposto Sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) - Taxa reduzida de Derrama para os sujeitos passivos 

com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse €150 000, nos termos do 

disposto no artigo 18.º, n.º 24 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, que 

aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - Aprovado 

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

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano 2023 - Aprovado por unanimidade. 

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

10. Expropriação de prédios destinados à execução da empreitada de «Requalificação do Espaço 

Público Envolvente das Antigas Instalações da “Indústria Alimentar Trofense”» – Acórdãos 

Arbitrais – Depósito de quantia adicional - Aprovado por unanimidade.----------------------------- 

------ DFCP -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EB1/JI de Fonteleite para a realização da Festa de São Romão - Aprovado por unanimidade ---  

------ DES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Atribuição de prémios de mérito escolar referentes ao ano letivo de 2021/2022 – Ratificação - 

Aprovado, por votação por escrutínio secreto, com cinco votos a favor --------------------------

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

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

Atribuição de apoio financeiro pontual à Associação Recreativa São Pedro da Maganha para 

participação de atleta no Campeonato Europeu de Karaté Shotokan - Aprovado por 

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

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

Atribuição de apoio financeiro pontual ao Centro Recreativo de Bougado para custear a 

colocação de uma chapa metálica no pavilhão desportivo - Aprovado por unanimidade ---------- 

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

2022 - Atribuição de apoio financeiro pontual ao Clube Ornitológico da Trofa para a 

Organização da 10.ª Expo Aves Portas do Minho - Aprovado por unanimidade ------------------- 

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

2022 -Apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja da Paróquia de Santiago de Bougado para as 
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despesas ocorridas em tempo da pandemia COVID 19 – Decisão final de indeferimento - 

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

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

Municipal da Trofa e o Clube Desportivo Trofense para o ano de 2022 - Aprovado por 

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

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

Municipal da Trofa e o Clube Slotcar da Trofa para o ano 2022 - Aprovado por unanimidade -- 

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

Atribuição de apoio financeiro pontual ao Clube Slotcar da Trofa para a edição do 2.º volume do 

livro “As Histórias do Trofi”, consubstanciado na aquisição de livros no valor de €500,00 

(quinhentos euros) - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------- 

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

20. Parceria entre a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e o Municipio da Trofa no 

âmbito do Programa Eco -Escolas para o Ano Letivo 2022/2023 – Apoio à inscrição de escolas - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 67, r/c, na União das Freguesias do Coronado 

(São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 403 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4225 – Anúncio Casa Pronta n.º 166285/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1107, 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 84 e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 296 – Anúncio Casa Pronta n.º 165985/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 67, 3.º dt.º, na União das Freguesias do Coronado 

(São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 403 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4225 – Anúncio Casa Pronta n.º 166093/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1107, 4.º trás, na União das Freguesias do 

Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 84 
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e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 296 – Anúncio Casa Pronta n.º 164651/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Eng.º António Dias da Costa Serra, n.º 50, 4.º andar, Ap. B47, na 

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

Registo Predial sob o n.º 2409 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10937 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 164306/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Infante D. Henrique, Edifício Ferreirinha II, n.º 613, Bloco A, 5.º 

esq. norte, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2623 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

9987 – Anúncio Casa Pronta n.º 164084/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------ 

27. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua 16 de maio, n.º 607, na 

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

Registo Predial sob o n.º 3481 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11541 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 165411/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Eng.º Serafim Santos Tedim, n.º 70, Bloco A, Ap. 402, na União das 

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

sob o n.º 1782 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9971 – Anúncio Casa Pronta n.º 

164223/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua 1.º de maio, Edifício América, Bloco 2, 6.º Esq. na União das 

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

sob o n.º 2142 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9769 – Anúncio Casa Pronta n.º 

166433/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

30. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Travessa Dulce Ferreira, n.º 

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

Registo Predial sob o n.º 1922 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9636 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 167122/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

31. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua de Rindo, n.º 1155, na 

Freguesia de Covelas, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 341 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 766 – Anúncio Casa Pronta n.º 167384/2022 – Ratificação - 
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Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Vale do Coronado, n.º 1388, 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 

1246 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3840 – Anúncio Casa Pronta n.º 

167437/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Nova de Finzes, n.º 25, 3.º dt.º,  na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2958 e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 10739 – Anúncio Casa Pronta n.º 169079/2022 – 

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

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

Escola de Atletismo da Trofa para o dia 29 de outubro de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

35. 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 30 de 

outubro 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 os dias 29 de outubro e 01 de novembro de 2022 – Ratificação -    

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

Escola de Atletismo da Trofa para o dia 05 de novembro de 2022 – Ratificação -   Aprovado por 

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

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

Clube Desportivo Trofense para os dias 05 e 06 de novembro de 2022 – Ratificação - Aprovado 

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

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

Delegação da Trofa da Cruz Vermelha Portuguesa para o dia 06 de novembro de 2022 – 

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

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

40.  Procedimento, por concurso público, para a empreitada de “Recuperação e Valorização da 

Bacia Hidrográfica do Ave - Trofa”” – Prestação de esclarecimentos, pronúncia sobre erros e 

omissões e prorrogação do prazo para apresentação das propostas - Aprovado por 

unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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41. Aprovação da minuta do contrato adicional referente às medidas adicionais de poupança no 

âmbito do Programa ECO.AP - Eficiência energética na iluminação pública do Município da 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


