
 

IMP. 648.01  Página 1 de 5 

Data: 10.03.15 

 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 27 

DE JANEIRO 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 

décimo segundo, décimo oitavo e vigésimo quarto da ordem do dia foram alterados, nos 

seguintes termos, respetivamente: “12 - PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO 

MUNICIPAL DE VILAR DE LILA - LOTE N.º 7 -, POR INICIATIVA DO MUNICÍPIO DA TROFA, 

PARA EFEITOS DE DEFINIÇÃO DE CARATERÍSTICAS CONSTRUTIVAS /ALTERAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DA PARCELA”; “18 - NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO 

PRÉDIO URBANO, SITO NA RUA DA ESTAÇÃO DE BOUGADO N.º 15, NA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DO BOUGADO (SÃO MARTINHO E SANTIAGO), INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL 

URBANA SOB O ARTIGO 7746 – ANÚNCIO CASA PRONTA N.º 5658/2022”; “24 - ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO, NA MODALIDADE DE TRANSPORTE, A SER REALIZADO EM VEÍCULOS MUNICIPAIS, À 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DE COVELAS PARA O DIA 

23 DE JANEIRO DE 2022 – RATIFICAÇÃO” ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 13 de janeiro de 2022 - 

Aprovado por unanimidade dos presentes, não tendo participado na votação o Senhor  

Vereador, Sérgio Daniel Costa Araújo, por não ter estado presente na reunião ---------------- 

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

2021 - Atribuição de apoio financeiro pontual ao Atlético Clube Desportivo Trofense para 

substituição do relvado sintético do Campo de Futebol 11 no Complexo Desportivo de Paradela 

e aprovação do respetivo Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Retificação da 

deliberação tomada em sede de reunião de câmara realizada em 30 de dezembro de 2021, nos 

termos do disposto no artigo 174.º do Novo Código do Procedimento Administrativo - 

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

3. Projeto de «Requalificação do Espaço Público envolvente das Antigas Instalações da 

“Indústria Alimentar Trofense”» – Adoção de nova resolução de expropriar de parcela de prédio, 

designada por parcela 7, e revogação da deliberação tomada em sede de reunião ordinária pública 

da câmara municipal realizada em 5 de novembro de 2020, de aceitação da doação de parte desse 
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prédio, com a área de 14,30 m2 - 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 ------------------------------ 

------ DFCGE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Acordo de parceria para constituição da Unidade Técnica Local nos Municípios abrangidos 

pelo Território de Intervenção AMP Interior Norte, Maia, Santo Tirso e Trofa, com vista a 

garantir a realização do investimento identificado no Plano de Recuperação e Resiliência, com o 

código RE-C03-i06.03, designado por “Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas 

na Área Metropolitana do Porto”, enquadrado na Componente C03 – Respostas Sociais – 

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

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

5. Responsabilidade civil extracontratual – Danos ocorridos numa máquina carpideira num lote 

da Urbanização dos Jarretes, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), 

deste concelho - Proc. n.º 8/2021 – Decisão Final de indeferimento - Aprovado por 

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

6. Responsabilidade civil extracontratual – Acidente de viação, ocorrido no dia 19 de setembro 

de 2020, na Rua Pinheiro Chagas, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago), concelho da Trofa, com o veículo de matrícula QR-75-54 - Aprovado por 

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

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

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

2021 - Atribuição de apoio financeiro pontual ao Centro Social e Paroquial de São Martinho de 

Bougado para custear a substituição do sistema de caldeiras - Aprovado por unanimidade ------- 

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

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

2021 e   2022 - Atribuição de apoio financeiro pontual ao Clube Desportivo Trofense para 

substituição da iluminação no Complexo Desportivo Trofense e aprovação do respetivo 

Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Aprovado por unanimidade -------------- 

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

9. Destaque de parcela de terreno com a área de 2.580,60m2, sito na Rua das Oliveiras, na 

Freguesia de Alvarelhos e Guidões, deste concelho, a desanexar do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 1232 e 
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inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 2607, ao abrigo do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua redação vigente – Processo n.º 300/21 -  Aprovado por 

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

10.  Destaque de parcela de terreno com a área de 1.317,35m2, sito no Lugar de Outeirô, na Rua 

da Mina, na Freguesia de Covelas, deste concelho, a desanexar do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 420 e 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 248, ao abrigo do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua redação vigente – Processo n.º CDP_6/2021 – 

DIV_617/2021 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------ 

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

285/11 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

12.  Procedimento de alteração ao Loteamento Municipal de Vilar de Lila - lote n.º 7 -, por 

iniciativa do Município da Trofa, para efeitos de definição de caraterísticas construtivas /alteração 

dos parâmetros da parcela - 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 ------------------------------ 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Souto, 63, rés/chão, dt.º , na União das Freguesias de Alvarelhos e 

Guidões, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 102 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 2482 – Anúncio Casa Pronta n.º 2565/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V, 595, Apartamento 41, na Freguesia de Bougado, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2820 e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 133 – Anúncio Casa Pronta n.º 3160/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -- 

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

prédio urbano, sito na Rua Prof. Alice Conceição Ferreira Martins, n.º 36, 1.º esq., na União das 

Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 4002 – Anúncio Casa Pronta n.º 5219/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -  

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

prédio urbano, sito na Rua Dr. Délio Santarém n.º 196, Bloco 4, 1.º esq., e garagem n.º 15, na 
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cave, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 5 – Anúncio Casa Pronta n.º 5230/2022 – Ratificação -   Aprovado 

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

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

prédio urbano, sito na Rua 1.º de maio, n.º 45, na União das Freguesias do Bougado (São 

Martinho e Santiago), inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9837 – Anúncio Casa Pronta 

n.º 5947/2022 - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------- 

18. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua da Estação de Bougado 

n.º 15, na União das Freguesias do Bougado (São Martinho e Santiago), inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 7746 – Anúncio Casa Pronta n.º 5658/2022 -   Aprovado por unanimidade   

19.  Atribuição de Topónimos na freguesia do Muro, na freguesia de Covelas e extensão do 

topónimo existente na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago) - Aprovado 

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

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

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

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

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

Clube Desportivo Trofense para o dia 23 de janeiro de 2022 – Ratificação -   Aprovado por 

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

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

Clube Bougadense para o dia 09 de janeiro de 2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade   

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

Clube Bougadense para o dia 23 de janeiro de 2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade   

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

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Martinho de Covelas para o dia 23 de janeiro de 

2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------- 

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

Polvilhar Alegria – Associação de Ação Social – Escolinha de Rugby da Trofa para o dia 23 de 

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

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

26. Decisão sobre a proposta de preço e prazo para a execução de trabalhos complementares 

(n.º 2) decorrentes de circunstâncias não previstas e circunstâncias imprevisíveis, e aprovação da 

minuta do contrato adicional, no âmbito da empreitada «Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – 
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Zona Norte», ao abrigo do disposto nos artigos 370.º, n. os 1, 2 e 4, 371.º n.º 1, 373.º, 374.º e 375.º 

do Código dos Contratos Públicos - 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 ----------------- 

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

27. Aceitação de doação de bens ao Canil Municipal da Trofa, pela empresa Saner - Sociedade 

Alimentar do Norte, S.A. ao abrigo da Lei do Mecenato- ratificação - Aprovado por 

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