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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022 

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

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

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

terceiro, quarto, quinto e trigésimo segundo foram alterados no sentido de ser 

acrescentado o termo:  “RATIFICAÇÃO”, tendo sido, também, alterado o ponto sexto da 

ordem do dia, no sentido de ser retirada a expressão: “REABILITAÇÃO DE”, bem como o 

ponto décimo primeiro, no sentido de ser retirada a expressão: “PARA PARTICIPAÇÃO” e o 

ponto vigésimo nono, no sentido de ser retirada a expressão: “NO ÂMBITO DA 

EMPREITADA” e, ainda, o título do ponto trigésimo terceiro, nos seguintes termos: 

“REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA EM SEDE DE REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020 – PONTO 3  – 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA TROFA – 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA AO PROGRAMA PARES 3.0 GERAÇÃO”. ----------------------- 

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 02 de dezembro de 2022 – Por 

inexistência de quórum deliberativo, não foi possível deliberar sobre o presente ponto da 

ordem do dia, pelo que o mesmo será submetido a deliberação na próxima reunião 

ordinária pública da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------  

2. Designação do representante do Município da Trofa na reunião da Assembleia Geral da 

Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., a realizar no dia 21 de dezembro de 2022 - 

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

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

3. Cedência de bens móveis ao Grupo Cultural e Recreativo de Alvarelhos para a realização do 

magusto – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------- 

4. Cedência de bens móveis à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Mamede do 

Coronado para a realização das Festas em Honra da Imaculada Conceição – Ratificação - 

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

5.  Cedência de bens móveis à Associação de Pais da Escola EB1/JI Esprela para a realização das 

Festas de Natal - Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------  
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6.  Aprovação do relatório final, da minuta do contrato e da decisão de adjudicação, no âmbito 

do procedimento, por concurso público para a empreitada de “Construção do Centro de Recolha 

oficial de animais de companhia da Trofa” - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

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

7.  Aprovação do Acordo de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal da Trofa e a 

Universidade do Minho para a realização de estágio curricular de Licenciatura em Educação - 

Deliberação com eficácia retroativa, nos termos do artigo 156.º, n.º 2 do Código do 

Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------- 

------ DAMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Definição do valor da contrapartida financeira a receber pelo Município da Trofa no âmbito 

do procedimento para instalação de máquinas de vending nas instalações municipais - Aprovado 

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

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

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

Municipal da Trofa e a Amigos da Natureza – Associação Desportiva todo o Terreno da Trofa 

para o ano 2022 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------ 

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

10. Aprovação do aditamento ao protocolo celebrado entre a Câmara Municipal 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 - Aprovado por unanimidade -----------------------------------  

11. 17.ª edição do programa "Universidade Júnior 2023" no âmbito do Protocolo de Colaboração 

celebrado entre o Município da Trofa e a Universidade do Porto - Aprovação dos critérios de 

seleção de atribuição das bolsas, definição do valor das propinas e do apoio de transporte aos 

alunos do 5.º ao 11.º ano de escolaridade, das escolas públicas do Concelho - Aprovado por 

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

12.  Aprovação da minuta do contrato interadministrativo de delegação de competências a 

celebrar entre o Município da Trofa e os Agrupamentos de Escolas do concelho da Trofa no 

âmbito do novo quadro de competências dos órgãos municipais, no domínio da educação, 

estabelecido no artigo 11.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e concretizado pelo Decreto-lei 

n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

deliberado submeter o mesmo a ratificação da Assembleia Municipal.  ------------------------- 

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

644/06 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

14. Retificação da deliberação tomada em sede de reunião ordinária pública da Câmara Municipal 

da Trofa, realizada em 28 de julho de 2022 – Ponto 11 - relativa ao destaque da parcela de terreno 

com a área de 422,34m2, sito na Rua da Ponte, lugar da Trofa Velha, 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 3237 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11526, 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 148/22 - Aprovado por 

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

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

15. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua de D. Maria Amália 

Vaz de Carvalho, n. o 18, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o artigo 1532 e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 6915 – Anúncio Casa Pronta n.º 180850/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1087, 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 181064/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Vale do Coronado, n.º 1370, 2.º Esq.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 

181799/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------  

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

prédio urbano, sito na Rua Armindo Costa Azevedo Júnior, n.º 101, 1.º esq.º., na União das 

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

sob o n.º 2811 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 18 – Anúncio Casa Pronta n.º 

182847/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1107, 3.º esq., na União das Freguesias do 
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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 181077/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Abade Inácio Pimentel, n.º 243, 3.º dt.º., na União das Freguesias 

de Bougado (São Martinho e Santiago), inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7491 – 

Anúncio Casa Pronta n.º 185359/2022 - Aprovado por unanimidade --------------------------------  

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

prédio urbano, sito na Rua Altamiro Ramos de Oliveira, n.º 20, 4.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 186524/2022 

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

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

prédio urbano, sito na Rua da Bela Vista, n.º 331, r/c – dt.º., na União das Freguesias do 

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

1055 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3438 – Anúncio Casa Pronta n.º 

185803/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua de António Sérgio, n.º 184, 2.ºdt. º., na União das na União das 

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

sob o n.º 75 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7521 – Anúncio Casa Pronta n.º 

188672/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------   

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

EAT – Escola de Atletismo da Trofa para o dia 08 de dezembro de 2022 – Ratificação - 

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

25.  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 os dias 08 e 10 

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

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

Agrupamento n.º 1283 de Alvarelhos do Corpo Nacional de Escutas para o dia 10 de dezembro 

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 os dias 03 e 04 de dezembro de 2022 – Ratificação -   Aprovado 
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por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Clube Desportivo Trofense para os dias 08, 10 e 11 de dezembro de 2022 – Ratificação -   

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

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

29. Aprovação da revisão de preços provisória n.º 01 relativa à empreitada «Requalificação do 

espaço público envolvente às antigas instalações da “Indústria Alimentar Trofense”» - 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 --------------------------------------------------------------------- 

30. 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 Padre Joaquim Augusto da Fonseca Pedrosa, 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.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

registada com o número PR.007082.2022, no âmbito do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, 

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

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

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

Área Metropolitana do Porto” - Projeto de investimento n.º 1222 – Assessoria técnica à UTL 

Interior Norte - Decisão de aprovação e aprovação da minuta do termo de aceitação - Ratificação 

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

------ DASHM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33. Revogação da deliberação tomada em sede de reunião ordinária pública da Câmara Municipal 

da Trofa, realizada em 17 de dezembro de 2020 – Ponto 3 - Atribuição de apoio financeiro à 

Santa Casa da Misericórdia da Trofa – Apresentação de candidatura ao Programa PARES 3.0 

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

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

34. Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda. – Aprovação do tarifário 
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de recolha, tratamento e deposição em aterro de Resíduos Urbanos (RU) para o ano de 2023 e do 

preço de venda de contentores - 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 ------------------------------  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


