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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 10 

DE MARÇO DE 2022 

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

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

------ Conhecimento do Relatório de Gestão e Contas relativo ao ano de 2021 da Trofáguas – 

Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda. - A Câmara Municipal tomou 

conhecimento, sendo que o documento em causa será remetido à Assembleia Municipal.  

------ Conhecimento do Despacho n.º D/162/2021, de 22 de dezembro de 2021, do Senhor 

Presidente da Câmara, relativo à aquisição à herança aberta por óbito de Isabel Maria Soares Sosa 

Serra de parte de prédio, designado como parcela 14, com a área de 55,00m2, descrito na 

Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 1834 e 

inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 5115, no âmbito do “Projeto de 

Requalificação do Espaço Envolvente às Antigas Instalações da Indústria Alimentar Trofense” - 

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/15/2022, de 7 de março de 2022, do Senhor Presidente 

da Câmara, relativo à aquisição à herança aberta por óbito de Isabel Maria Soares Serra de parte 

dos prédios, designados como parcelas 6A e 6B, com as áreas de 252,30 m2 e 24,50 m2, 

respetivamente, descritos na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis 

da Trofa sob o n.º (s) 1273 e 1272 e inscritos nas respetivas matrizes prediais urbanas sob os 

artigos 5861 e 5863, no âmbito do “Projeto de Requalificação do Espaço Público Envolvente às 

Antigas Instalações da Indústria Alimentar Trofense” - A Câmara Municipal tomou 

conhecimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1. Aprovação da ata da última reunião ordinária pública realizada em 24 de fevereiro de 2022 - 

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

Presidente da Câmara, por não ter estado presente na reunião ------------------------------------- 

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

2. Responsabilidade civil extracontratual – Acidente de viação, ocorrido no dia 14 de novembro 

de 2021, na Rua Alberto Pimentel, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago), deste concelho - Proc. n.º 23/2021 – Projeto de decisão de indeferimento - Aprovado 

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

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



 

IMP. 648.01  Página 2 de 6 

Data: 10.03.15 
 

3. Autorização para abertura de procedimentos concursais comuns para o preenchimento de 

dezasseis postos de trabalho para a carreira e categoria de assistente operacional - Aprovado por 

maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente de 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 --------------------------------------------------------------------- 

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

4. Colónias Balneares Seniores 2022 - Fixação do Valor da Comparticipação Financeira - 

Aprovado por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente de 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 ------------------------------------------------------- 

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

5. Aprovação da 2.ª adenda ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado 

entre a Câmara Municipal da Trofa e a Associação Cultural e Recreativa Vigorosa para 

implementação do projeto “Equipar o Basquetebol no Concelho da Trofa”, projeto vencedor do 

7.º Orçamento Participativo Jovem da Trofa - Aprovado por unanimidade ------------------------- 

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

6. Destaque da parcela de terreno com a área de 842,20m2, sita na Rua Abade António 

Gonçalves Azevedo e Vida Distribuidora 21, 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 6018 e inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 11572-P, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua redação vigente – Processo n.º 219/21 – Retificação da deliberação tomada em sede de 

reunião ordinária pública realizada em 22 de outubro de 2021 - Aprovado por unanimidade ---- 

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

7. Adesão à iniciativa Internacional "Hora do Planeta 2022" - Aprovado por unanimidade ----- 

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

prédio urbano, sito na Rua Manuel Silva Pinheiro, n.º 108, 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 22933/2022 – Ratificação - 

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

9. Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pelas letras “AL”, do 
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prédio urbano, sito na Rua Armindo da Costa Azevedo Júnior, n.º 100, 1.º direito sul, na União 

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

Predial sob o n.º 3335 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10469 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 21721/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Calçada do Vicente, n.º 57, R/C 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 

21576/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

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

prédio urbano, sito na Rua Abade Joaquim José Pedrosa, n.º 146, 1.H13, na União das Freguesias 

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

2188 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11647 – Anúncio Casa Pronta n.º 

22906/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

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

prédio urbano, sito na Rua Jornal da Trofa, n.º 6, na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1052 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 8179 – Anúncio Casa Pronta n.º 22943/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua da Escola C+S, n.º 86, 2.º esq., na União das Freguesias do Coronado 

(São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 745 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4575 – Anúncio Casa Pronta n.º 24501/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Lousado, n.º 6, Bloco 10, 3.º andar direito, 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 24521/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Lousado, n.º 6, 5.º direito, 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 22161/2022 – 
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Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------ 

16.  Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Avenida de S. Gens, n.º 

1303, na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 592 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2128 – Anúncio Casa Pronta 

n.º 21564/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Infante Dom Henrique, n.º 307, Bloco C, Apartamento 310, 3.º 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1664 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6 

– Anúncio Casa Pronta n.º 25555/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Infante Dom Henrique, n.º 307, Bloco C, Apartamento 310, 3.º 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1664 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6 

– Anúncio Casa Pronta n.º 25547/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------------- 

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

Futebol Clube de São Romão para o dia 27 de fevereiro de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

Clube Desportivo Trofense para os dias 26 e 27 de fevereiro e 01 de março de 2022 – Ratificação  

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

Atlético Clube Bougadense para os dias 27 de fevereiro e 01 de março de 2022 – Ratificação - 

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

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

Atlético Clube Bougadense para o dia 05 de março de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

23. 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 05 de 

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

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

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

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

------ DOMME ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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25. Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao 

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização vertical, na Rua Alberto Pimentel, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização vertical, na Rua 1.º de maio, na União das 

Freguesias de Coronado (São Romão e São Mamede), concelho da Trofa - Aprovado por 

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

Municipal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização vertical, na Rua Urbanização de S. 

Gonçalo, na Freguesia de Covelas, concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

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

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética vertical de marcação de lugar de cargas e 

descargas na Rua António Adão, 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. -------------------------------------------------------------------- 

29. Decisão sobre execução de trabalhos complementares (n.º 5) decorrentes de circunstâncias 

não previstas e de circunstâncias imprevisíveis, aprovação da solução da obra necessária à sua 

execução e autorização para a realização da respetiva despesa, no âmbito da empreitada «Rede 

Ciclável e Pedonal dos Coronados», ao abrigo do disposto nos artigos 370.º, n. os 1, 2 e 4 e 371.º, 

n.º 1 do Código dos Contratos Públicos -  Aprovado por maioria, com quatro votos a favor 

do Senhor Presidente de 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. Decisão sobre execução de trabalhos complementares (n.º 6) decorrentes de circunstâncias 

não previstas e de circunstâncias imprevisíveis, aprovação da solução da obra necessária à sua 

execução e autorização para a realização da respetiva despesa, no âmbito da empreitada 

«Reabilitação e Refuncionalização das Antigas Instalações da Indústria Alimentar Trofense», ao 

abrigo do disposto nos artigos 370.º, n. os 1, 2 e 4 e 371.º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos 

-  Aprovado por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente de Câmara e dos 
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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 ------------------------------------------------------- 
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