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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2022 

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

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

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara comunicou à Câmara Municipal que os títulos dos 

pontos décimo e décimo primeiro da ordem do dia foram alterados, no sentido de ser 

aditado o seguinte: “(…) ADJUDICAÇÃO E DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO (…)”. -- 

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 17 de novembro de 2022 – 

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

Vereadora, Lina Maria Gomes Faria e Ramos, por não ter estado presente na reunião ----- 

2. Aprovação da 39.ª Alteração Orçamental Modificativa – Modificação n.º 3 ao Orçamento da 

Receita, modificação n.º 1 ao Orçamento da Despesa, modificação n.º 1 ao Plano Plurianual de 

Investimentos e modificação n.º 1 ao Plano Plurianual de Atividades Municipais - Aprovado por 

maioria, com quatro 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 duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

inscritos na lista do Partido Socialista. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

aprovação da Assembleia Municipal ----------------------------------------------------------------------- 

3. Linha BEI PT 2020/Autarquias – Operação NORTE-05-1406-FEDER-000148_05183 – 

“Rede Ciclável da Trofa – Zona Norte” - Revogação da deliberação relativa à autorização para 

contratação de financiamento reembolsável a celebrar entre o Estado Português, através da 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., e o Município da Trofa - Aprovado por 

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

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

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

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

Retificação da deliberação tomada em sede de reunião de câmara realizada em 20 de outubro de 

2022, nos termos do disposto no artigo 174.º do Novo Código do Procedimento Administrativo 

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

5. Aprovação da minuta do acordo de cooperação a celebrar entre o Município da Trofa e o 
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Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., para implementação de projeto-piloto, na 

área da formação profissional, do curso de Escultura e Pintura de Arte - Aprovado por 

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

6. 2.ª Alteração ao contrato de sublocação comercial celebrado entre a Câmara Municipal da 

Trofa e a empresa VERAOPALA - Gestão Imobiliária, Lda., relativamente à fração autónoma 

onde se encontram instalados os serviços do Julgado de Paz do Concelho da Trofa, aprovação da 

respetiva minuta e pedido de autorização prévia à assembleia municipal para repartição de 

encargos em mais do que um ano económico - Aprovado por  maioria, com quatro 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 duas 

abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do Partido 

Socialista. Mais foi deliberado submeter o mesmo a autorização da Assembleia 

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

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

7. Cedência de bens móveis à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Trofa para a 

realização da festa de natal na creche e jardim de infância de São Romão do Coronado - 

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

8. Abertura de procedimento, por concurso público, para a empreitada de “Construção da ligação 

entre a Avenida de Mosteirô e a Rua Professor Mário Padrão” - Decisão de contratar e de 

autorização da despesa, decisão de escolha do procedimento, aprovação das peças do 

procedimento, designação do júri, do substituto do Presidente e delegação de competências no 

mesmo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos e 

designação do gestor do contrato - Aprovado por unanimidade --------------------------------------- 

9. Abertura de procedimento, por concurso público, para a empreitada de “Requalificação do 

espaço público do centro urbano de Alvarelhos” - Decisão de contratar e de autorização da 

despesa, decisão de escolha do procedimento, aprovação das peças do procedimento, designação 

do júri, do substituto do Presidente e delegação de competências no mesmo, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos e designação do gestor do 

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

10. Aprovação do relatório final, da minuta do contrato e da decisão de adjudicação e da 

designação do gestor do contrato, no âmbito do procedimento, por concurso público para a 

empreitada de “Reabilitação dos equipamentos sociais do concelho da Trofa – Lote 1 – 

Reabilitação do complexo de Mosteirô” - Aprovado por unanimidade ------------------------------- 
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11. Aprovação do relatório final, da minuta do contrato e da decisão de adjudicação e da 

designação do gestor do contrato, no âmbito do procedimento, por concurso público para a 

empreitada de “Reabilitação dos equipamentos sociais do concelho da Trofa – Lote 2 – 

Reabilitação do complexo da Estação (S. Romão do Coronado)” - Aprovado por unanimidade  

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

12. Responsabilidade civil extracontratual – Acidente (queda) ocorrido no dia 26 de abril de 2022, 

na Rua de Sá, Lote 24, - Zona Industrial da Carriça, na Freguesia do Muro, concelho da Trofa – 

Processo n.º 17/2022 – Decisão de deferimento - Aprovado por unanimidade -------------------- 

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

13. Projeto de alteração do Regulamento do Concurso Lusófono da Trofa/Prémio Matilde Rosa 

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

da Assembleia Municipal ------------------------------------------------------------------------------------- 
------ DES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Ação Social Escolar 2022/2023 - Definição da percentagem de comparticipação e alunos a 

abranger no âmbito das refeições escolares e fornecimento de refeições escolares nas 

interrupções escolares do Natal e Páscoa - Aprovado por unanimidade ------------------------------ 

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

15. Declaração de caducidade de licença para a realização de operação urbanística - Processo n.º 

434/13 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

16. Destaque da parcela de terreno, com a área de 610,86, m2, sito na Rua Poeta Augusto Gil, 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 3099 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5175, 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 60/22 -  

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

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

17. Quinta 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 

Nova de Famalicão e aprovação da versão final consolidada das peças do procedimento – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V, Complexo Tropical, Edif. Salvador, n.º 201, 2.º dt.º., na 
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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 169946/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua de Lousado, n.º 35, 3.º esq., 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 173542/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua de Armindo Costa Azevedo Júnior, n.º 27, na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2983 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10225 – Anúncio Casa Pronta n.º 173047/2022 – 

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

21. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua do Cerro, n. o 494, na 

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

o artigo 99 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3605 – Anúncio Casa Pronta n.º 

170676/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

22. 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 de 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 174321/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Poeta António Nobre, n. º57 na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2985 e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 10229 – Anúncio Casa Pronta n.º 173639/2022 – 

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

24. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua de Matos, n. o 267, na 

Freguesia do Muro, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o artigo 612 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 1416 – Anúncio Casa Pronta n.º 175747/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Dr. Adriano Fernandes de Azevedo, n. º 192, na União das Freguesias 
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de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1490 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9489 – Anúncio Casa Pronta n.º 

176169/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

26. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Travessa das Carvoeiras, n. 
o 236, na União das Freguesias de Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o artigo 1901 e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 3989 – Anúncio Casa Pronta n.º 175733/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Aldeias de Cima, n. º 297, 2.º B, na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1481 e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 10176– Anúncio Casa Pronta n.º 177877/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n. º 1107, 1.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 177846/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Imaculada Conceição, 3.º dt.º, na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 305 e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 7878 – Anúncio Casa Pronta n.º 178119/2022 – Ratificação 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1073, 3.º esq.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 177850/2022 – 

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

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

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

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 296 – Anúncio Casa Pronta n.º 176318/2022 – 

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

prédio urbano, sito na Rua vale do Coronado, n.º 6 e n.º 616, 1.º e 2.º andar, na União das 

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

Predial sob o n.º 1221 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3718 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 179440/2022 - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------- 

33. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua da Carvalheira, n. o 29, 

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

sob o artigo 24896 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3255 – Anúncio Casa Pronta 

n.º 180532/2022 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Gago Coutinho, n.º 67, R/C, na União das Freguesias de 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 174335/2022 – 

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

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

Clube Desportivo Trofense para o dia 12 de novembro 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 19 e 20 de novembro de 2022 – Ratificação - Aprovado 

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

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

Escola de Atletismo da Trofa para o dia 19 de novembro de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

38. 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 13 de 

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

39.  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 20 de 

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

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

Delegação da Trofa da Cruz Vermelha Portuguesa para o dia 12 de novembro de 2022 – 

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

41. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao 
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Clube Desportivo Trofense para o dia 27 de novembro de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética na Rua do Castelô, 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 --------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética na Rua José Moura Coutinho Benemérito, 

na Freguesia do Muro, concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado 

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

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética na Rua Poeta Nicolau Tolentino, 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

45. Revisão de preços extraordinária, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio, no 

âmbito da empreitada «Requalificação do espaço público envolvente às antigas instalações da 

“Indústria Alimentar Trofense”» – Emissão de pronúncia, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º - 

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

46.  Aprovação da revisão de preços definitiva relativa a trabalhos complementares no âmbito da 

empreitada “Rede Ciclável e Pedonal dos Coronados” - Aprovado por maioria, com quatro 

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

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

47. Emissão de parecer/consulta prévia para as ações de (re) arborização da propriedade, 

registada com o número P_ARB_057038, no âmbito do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, 

na sua redação atual - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------- 

------ GMVBEA --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

48. Aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária no âmbito dos controlos oficiais de produtos de 



 

IMP. 648.01  Página 8 de 8 

Data: 10.03.15 
 

origem animal - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------- 

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

49.  Academia Municipal da Trofa – Aquaplace - Requerimento n.º E/15794/2022 - Atribuição 

da isenção do pagamento dos preços - Aprovado por unanimidade ---------------------------------- 

------ SFC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

50. Operação individual n.º 1154 ‘Trofa + Inclusiva’ - Decisão de aprovação e aprovação da 

minuta do termo de aceitação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------- 

51. Operação individual n.º 1239 ‘Trofa + Saudável, Trofa + Feliz” - Decisão de aprovação e 

aprovação da minuta do termo de aceitação - Aprovado por unanimidade -------------------------- 

------ TROFÁGUAS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

52. Aprovação da minuta de contrato-programa a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a 

Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda., para o Exercício de 2023 -   

Aprovada maioria, com quatro 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 duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos 

enquanto inscritos na lista do Partido Socialista. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

aprovação da Assembleia Municipal ----------------------------------------------------------------------- 

53. Alteração dos estatutos da Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda. 

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

Assembleia Municipal ----------------------------------------------------------------------------------------- 

54. 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 – Tarifário para 

2023 - Aprovado por maioria, com quatro 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 duas abstenções dos Senhores Vereadores 

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

   

 

 

 

 

 

 
 


