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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 30 

DE JUNHO DE 2022 

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

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/48/2022, de 15 de junho de 2022, do Senhor Presidente 

da Câmara, relativo à Deolinda Ferreira Leça, Alvarina Lessa dos Santos Cruz de parte do prédio, 

localizado na Rua Afonso Albuquerque, n.º 253, Lugar de Castelo, União das Freguesias de 

Bougado, deste Concelho, designado como parcela 13, com a área de 19,10m2, descrito na 

Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 3090 e 

inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 5583, no âmbito do “Projeto de 

Requalificação de Espaço Público Envolvente à Antigas Instalações da Indústria Alimentar 

Trofense” - A Câmara Municipal tomou conhecimento ----------------------------------------------- 

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

------ Conhecimento do Despacho n.º D/51/2022, de 23 de junho de 2022, do Senhor Presidente 

da Câmara, relativo à retificação do seu Despacho n.º D/48/2022, de 15 de junho de 2022 - A 

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

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

------ Conhecimento do início da arbitragem no âmbito do Projeto de «Requalificação do Espaço 

Público Envolvente das Antigas Instalações da “Indústria Alimentar Trofense”» - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento ---------------------------------------------------------------------------- 

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

------ O Senhor Presidente da Câmara comunicou à Câmara Municipal que o título do ponto 

quinto da ordem do dia foi alterado, no sentido de ser aditada a expressão “RATIFICAÇÃO”, o 

título do ponto oitavo da ordem do dia foi alterado, no sentido de passar a constar “123 

FOGOS” e não “128 FOGOS” e o título do ponto décimo sexto da ordem do dia foi, também, 

alterado, nos seguintes termos, dada a identificação do requerente não ser a correta: “PROGRAMA 

DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVO E DESPORTIVO PARA O 

ANO 2022 – APOIO PONTUAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DE SÃO JOÃO 

BAPTISTA EM GUIDÕES – PROJETO DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO”. ---------------------------------- 

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

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

------ O Senhor Presidente da Câmara convocou, nos termos e para os efeitos do disposto nos 

n.os 1 e 2 do artigo 41.º, nas alíneas n) e o) do n.º 1 do artigo 35.º, do n.º 2 do artigo 53.º, todos do 
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Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, conjugados com o n.º 6 do 

artigo 2.º e n.os 1, 5,6, 7 e 10 do artigo 4.º do Regimento desta Câmara Municipal, os Senhores 

Vereadores para uma reunião de câmara extraordinária a realizar no próximo dia 05 de 

julho de 2022, pelas 19 horas, sendo que, oportunamente, será remetida a respetiva ordem do 

dia e documentação de suporte à mesma. --------------------------------------------------------------------- 

------ Os Senhores Vereadores tomaram conhecimento e consideraram-se convocados 

para a reunião em causa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 17 de junho 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.  ----------------------------------------------------------------- 

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

2. Cedência de bens móveis ao Rancho das Lavradeiras da Trofa para a realização do Festival de 

Folclore “Lavradeiras 2022” - Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------- 

3. Cedência de bens móveis à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago de Bougado 

para a realização do Arraial de São João de Cidai 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

4. Cedência de bens móveis à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago de Bougado 

para a realização da Festa em Honra do Senhor e Santiago - Ratificação - Aprovado por 

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

5. Cedência de bens móveis à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 

e Jardim de Infância de Fonteleite para a realização da Festa de Final de Ano - Ratificação - 

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

6. Cedência de bens móveis à Junta de Freguesia do Muro para a realização das Festas em Honra 

de S. Pantaleão - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a 

ratificação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------- 

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

7. Responsabilidade civil extracontratual – Acidente (danos) ocorrido no dia 29 para o dia 30 de 

outubro de 2021, na Avenida de Paradela/Rua sem saída, na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), concelho da Trofa – Processo n.º 21/2021 – Decisão de deferimento 

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

8. Programa 1.º Direito – Investimento RE-C02-i01 “Programa de Apoio ao Acesso à 

Habitação” do Plano de Recuperação e Resiliência – “Reabilitação de 123 Fogos – Trofa” - 

Aprovação da Minuta do Contrato de Comparticipação a celebrar entre o lnstituto da Habitação 

e da Reabilitação Urbana, I.P. e o Município da Trofa - Aprovado por unanimidade -------------- 

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

9. Ação social escolar - Requerimento n.º E/6907/2022 - Atribuição da isenção do pagamento 

das refeições escolares relativamente ao ano letivo 2021/2022 - Deliberação com eficácia 

retroativa, nos termos do artigo 156.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, que 

aprovou do Novo Código do Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade ------   

10. Ação social escolar - Requerimento n.º A/1082/2022 - Atribuição da isenção do pagamento 

das refeições escolares relativamente ao ano letivo 2021/2022 - Deliberação com eficácia 

retroativa, nos termos do artigo 156.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, que 

aprovou do Novo Código do Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade ------ 

11. Atribuição de bolsas de estudo alunos do ensino superior relativas ao ano letivo 2021/2022 - 

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

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

12.  Revogação da deliberação tomada em sede de reunião da câmara municipal, realizada em 24 

de março de 2022, relativa à aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município 

da Trofa e a Federação Portuguesa de Ciclismo para inscrição de atletas de associações do 

concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------- 

13.  Aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município da Trofa e a Federação 

Portuguesa de Ciclismo para inscrição de atletas de associações do concelho da Trofa - 

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

14.  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo – 

Atribuição de apoio financeiro pontual à Associação Recreativa S. Pedro da Maganha para a 

colocação de espelhos e vidros - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------ 

15.  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo – 

Atribuição de apoio financeiro pontual à Associação Sons do Estaminé para a realização do 

concerto do final de ano da Academia de Música Head Phone - Aprovado por unanimidade --- 

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

2022 – Apoio pontual para a Realização das Festas em Honra de São João Baptista em Guidões – 

Projeto de decisão de indeferimento - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 
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------ DOP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17.  Redução do pagamento da taxa devida pela realização, manutenção e reforço das 

infraestruturas urbanísticas (TMU), ao abrigo do disposto no artigo 10.º, n.º 3, alínea b) do 

Regulamento Geral de Taxas do Município da Trofa - Processo de licenciamento n.º 185/16 - 

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

18.  Destaque da parcela de terreno com a área de 447,00m2, sito no Gaveto das Ruas Cónegos de 

Landim e Alexandre Herculano, 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 26 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

233, 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 34/22 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

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

prédio urbano, sito na Avenida 19 de novembro, n.º 660, Lugar de Paradela, na União das 

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

sob o n.º 5642 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11620 – Anúncio Casa Pronta n.º 

87683/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua das Indústrias, Ed. Lantenópolis, n.º 1481, Lugar de Lantemil, na 

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

Registo Predial sob o n.º 475 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7976 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 86917/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Praceta Águas Vivas, n.º 24, r/c Esq., São Romão, na União das 

Freguesias de 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 86906/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------- 

22. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Travessa do Largo, n.º 28, 

Lugar de Mendões, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1962 e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 1180 – Anúncio Casa Pronta n.º 88654/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade  

23. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Rua D.ª Joaquina da Silva, 

n.º 10, Lugar do Casal, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), 
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descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1273 e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 3508 – Anúncio Casa Pronta n.º 88838/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

24. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Rua de Vitorino Nemésio, 

n.º 54, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 6116 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6927 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 87306/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1073, r/c dt.º., São Romão, 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 88207/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte (cave), São Romão, 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 88217/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Teixeira de Pascoais, n.º 35, 1.º andar, Lugar de Mosteirô, na União 

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

Predial sob o n.º 3405 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6993 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 84918/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Avenida S. Cristóvão, n.º 244, 1.º dt.º, na Freguesia do Muro, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 643 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

1116 – Anúncio Casa Pronta n.º 84577/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------- 

29. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Rua José Moura Coutinho, 

n.º 3474, Lugar de Real, na Freguesia do Muro, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 11453810 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 207 – Anúncio Casa Pronta n.º 

85260/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

30. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Rua de Raúl Brandão, n.º 

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

Registo Predial sob o n.º 2873 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6333 – Anúncio 
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Casa Pronta n.º 84504/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Castêlo, Edif. Concorde, n.º 319, 2.º andar, na União das 

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

sob o n.º 875 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7989 – Anúncio Casa Pronta n.º 

92266/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

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

prédio urbano, sito na Rua Teixeira de Pascoais, n.º 35, r/c, Lugar de Mosteirô, na União das 

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

sob o n.º 3405 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6993 – Anúncio Casa Pronta n.º 

89116/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

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

prédio urbano, sito na Avenida de Paradela, n.º 165, 2C, Lugar de Paranho, na União das 

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

sob o n.º 3611 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10713 – Anúncio Casa Pronta n.º 

89539/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

34. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Rua de Brito Capelo, n.º 

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

do Registo Predial sob o n.º 6124 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6401 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 91325/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

35. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Avenida da Liberdade, 

lugar das Oliveiras, na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 618 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3385 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 92089/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

36. 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 26 de 

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

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

EAT – Escola de Atletismo da Trofa – Associação Desportiva para os dias 25 e 26 de junho de 

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

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

Clube Desportivo Trofense para o dia 18 de junho de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

Clube Desportivo Trofense para o dia 18 de junho de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

Agrupamento de Escolas da Trofa para o dia 18 de junho de 2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

Associação Cultural e Recreativa Vigorosa para o dia 18 de junho de 2022 – Ratificação - 

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

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

42. Aprovação complementar da revisão de preços provisória e definitiva no âmbito da 

empreitada “Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – Distribuidora Principal 21”, deliberada em sede 

de reunião da câmara municipal realizada em 24 de março de 2022 – 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 

um voto contra do Senhor Vereador eleito enquanto inscritos na lista do Partido 

Socialista, José Amadeu Dias, não tendo participado na votação o Senhor Vereador, 

Miguel Tato Diogo, por impedimento. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

registada com o número P_ARB_055816, no âmbito do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, 

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

44. Aceitação de doação de bens ao Canil Municipal da Trofa, pela empresa E. Leclerc – 

Famalimar – Sociedade de Distribuição, S.A. ao abrigo da Lei do Mecenato- Ratificação - 

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