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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 24 

DE FEVEREIRO DE 2022 

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

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

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal da emissão de 

Visto, pelo Tribunal de Contas, no âmbito dos processos de fiscalização prévia n. os 2462/2021 e 

37/2022 - A Câmara Municipal tomou conhecimento ------------------------------------------------- 

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

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do Despacho 

n.º D/7/2022, de 21 de fevereiro de 2022, do Senhor Presidente da Câmara, relativo à tolerância 

de ponto no carnaval - A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------- 

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

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

pontos trigésimos sétimo e trigésimo oitavo da ordem do dia foram alterados, no sentido 

de ser corrigida a denominação do requerente: “ATLÉTICO CLUBE BOUGADENSE”. ------------------ 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 10 de fevereiro de 2022 - 

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

2. Autorização para a celebração de adenda ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências relacionadas com sistema de mobilidade e serviço público de transporte de 

passageiros celebrado entre a Área Metropolitana do Porto e os Municípios que a integram, nos 

termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e para efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e para a repartição de 

encargos em mais do que um ano económico decorrentes da adenda em causa, nos termos do 

disposto nos n. os 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação 

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

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

3. Prorrogação, até 1 de janeiro de 2023, da transferência de competências no domínio da ação 

social previstas no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, ao abrigo do n.º 5 do artigo 24.º do 
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Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

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

4. Abertura de procedimento pré-contratual para aquisição de prestação de serviço público de 

transporte de passageiros, em modalidade de agrupamento com os Municípios de Vila Nova de 

Famalicão e de Santo Tirso - Decisão de contratar, decisão de escolha do procedimento, 

aprovação das peças do procedimento, designação do júri e delegação de competências no 

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

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

5. Cedência de bens móveis à Comissão de Festas em honra de São Bartolomeu para a realização 

de eventos para angariação de fundos para as “Festas de S. Bartolomeu” - Aprovado por 

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

6. Cedência de bens móveis à Associação Moto Clube “Os Rodas da Trofa” para a realização do 

evento “Motochurrasco” - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------- 

7. Cedência definitiva de três mesas retangulares e de um armário em chapa, propriedade do 

Município da Trofa, à Sociedade Columbófila e Ornitológica do Coronado - Aprovado por 

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

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

8. Responsabilidade civil extracontratual – Acidente de viação, ocorrido no dia 02 de janeiro de 

2022, na Rua de Lousado, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), 

concelho da Trofa, com o veículo de matrícula 63-UJ-02 - Aprovado por unanimidade ---------- 

9. Responsabilidade civil extracontratual – Acidente de viação, ocorrido no dia 26 de novembro 

de 2021, na Rua das Carvoeiras, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São 

Mamede), concelho da Trofa, com o veículo de matrícula AI-14-TX - Aprovado por 

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

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

10. Aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município da Trofa e o 

Instituto Politécnico do Porto, através da sua Escola Superior da Educação, para a realização de 

estágio curricular em Gestão do Património Cultural - Aprovado por unanimidade --------------- 

11. Contratação de um assistente operacional (motorista de ligeiros) para a área funcional de 

Transportes e Logística da Divisão de Planeamento, Urbanismo, Mobilidade e Ambiente, com 

recurso à reserva de recrutamento - 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 
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Senhores Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do Partido Socialista ----------------- 

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

12. Aprovação da minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município da Trofa e o 

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., no âmbito do Concurso Lusófono da Trofa 

– Conto Infantil – Prémio Matilde Rosa Araújo para 2022 - Aprovado por unanimidade -------- 

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

13. Destaque de parcela de terreno com a área de 3.110,00m2, sito no Lugar de Paradela, na 

Avenida 19 de novembro, 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 2660 e inscrito na matriz urbana sob o artigo n.º 11236, ao abrigo 

do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação vigente – Processo 

n.º 314/21- Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------- 

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

345/04 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V, 1194, 4.º esq., na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2394 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 10265 – Anúncio Casa Pronta n.º 12749/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Armindo Costa Azevedo Júnior, n.º 57, na União das Freguesias de 

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 12674/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Dr. Délio Santarém, Bloco 16, 1.º dt. º, na União das Freguesias do 

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

731 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5 – Anúncio Casa Pronta n.º 15784/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Urbanização da Barca, Bloco 7 D, Bloco D4, 3. º andar esquerdo, na 

União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do 
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Registo Predial sob o n.º 1052 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8179 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 14892/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Manuel Silva Pinheiro, n.º 83, apart. 205, na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1558 

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9233 – Anúncio Casa Pronta n.º 14111/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua 19 de novembro, n.º 13, 5.º EF., na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1100 e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 19 – Anúncio Casa Pronta n.º 12757/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Praceta Água Viva, n.º 21, 4.º esq., na União das Freguesias do Coronado 

(São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 479 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4559 – Anúncio Casa Pronta n.º 16707/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua João Paulo II, n.º 555, na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1100 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 19 – Anúncio Casa Pronta n.º 12733/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Praceta Água Viva, n.º 12, 5.º andar, na União das Freguesias do Coronado 

(São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 479 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4559 – Anúncio Casa Pronta n.º 17069/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V, n.º 1194, 4.º esq., na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2661 e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 10265 – Anúncio Casa Pronta n.º 17497/2022 – Ratificação 

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

25. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Conde São Bento, n.º 
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22, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 5388 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11672 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 12450/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

26. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua da Fonte, n.º 234, na 

Freguesia de Covelas, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 966 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 201 – Anúncio Casa Pronta n.º 18827/2022 – Ratificação - 

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

27. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Nossa Senhora do 

Rosário, 161/185, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1084 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

6613 – Anúncio Casa Pronta n.º 18240/2022 - Ratificação - Aprovado por unanimidade -------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Armindo Costa Júnior, n.º 57, na União das Freguesias de 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 19179/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Vale do Coronado, n.º 1388, 2.º direito, na União das Freguesias do 

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

1441 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4156 – Anúncio Casa Pronta n.º 

19260/2022 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua da Urbanização da Barca, n.º 27, Bloco C, 3.º esquerdo, na União das 

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

sob o n.º 2284 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10101 – Anúncio Casa Pronta n.º 

20742/2022 - Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------------------------  

31. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Alvarinho Sousa 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 873 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

4108 – Anúncio Casa Pronta n.º 14605/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Armindo Costa Azevedo Júnior, Edifício Horizonte, Bloco C, 

apartamento 101, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na 
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Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2811 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

18 – Anúncio Casa Pronta n.º 20797/2022 - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

33. 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 13 de 

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

34. 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 os dias 19 e 

20 de fevereiro de 2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------------- 

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

Clube Desportivo Trofense para os dias 19 e 20 de fevereiro 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 12 e 13 de fevereiro de 2022 – Ratificação - Aprovado 

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

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

Atlético Clube Bougadense para os dias 12, 13 e 16 de fevereiro de 2022 – Ratificação - 

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

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

Atlético Clube Bougadense para os dias 19 e 20 fevereiro de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

EAT – Escola de Atletismo da Trofa para o dia 19 fevereiro de 2022 – Ratificação - Aprovado 

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

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

Futebol Clube de São Romão para o dia 20 de fevereiro de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

Futebol Clube de São Romão para o dia 13 de fevereiro de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

42. Declaração de caducidade do contrato interadministrativo de delegação de competências 

celebrado, em 15 de julho de 2021, entre o Municipio da Trofa e a Junta da União das Freguesias 

de Bougado (São Martinho e Santiago) para a empreitada de “Requalificação da Rua confrontante 
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com o novo Centro de Saúde de Santiago de Bougado” e, consequente, autorização para a 

celebração de novo contrato interadministrativo de delegação de competências, nos termos do 

artigo 120.º, conjugado com o artigo 131.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

autorização da Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------------- 

43.  Declaração de caducidade do contrato interadministrativo de delegação de competências 

celebrado, em 15 de julho de 2021, entre o Municipio da Trofa e a Junta da União das Freguesias 

de Alvarelhos e Guidões para a empreitada de “Repavimentação, em betuminoso, da Rua S. João 

Batista, a partir da linha de água, e parte da Rua 25 de abril, em Guidões, Travessa de S. Roque e 

Travessa do Pedregoso em Alvarelhos” e, consequente, autorização para a celebração de novo 

contrato interadministrativo de delegação de competências, nos termos do artigo 120.º, 

conjugado com o artigo 131.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

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

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