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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM 14 

DE JULHO DE 2022 

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

------ Conhecimento das sentenças/sentenças homologatórias proferidas no âmbito dos 

processos que correram termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, sob os n. os 

103/21.8BEPNF, 939/15.9BEPNF, 243/17.8BEPNF e dos processos que correram termos no 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, sob os n. os 1171/13.1BEPRT e 892/19.0BEPNF - A 

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 17 de junho de 2022 - Aprovado 

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

José Renato Pinto Ribeiro, por não ter estado presente na reunião ----------------------------------- 

2. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 30 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. ------------------------------------------------------------------ 

3. Aprovação da ata da reunião extraordinária pública realizada em 05 de julho de 2022 - 

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

Vice- Presidente, António Costa Azevedo, por não ter estado presente na reunião ----------- 

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

vinte e seis postos de trabalho para a carreira e categoria de Técnico Superior – Aprovado por 

maioria, com três 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 Senhores Vereadores eleitos enquanto 

inscritos na lista do Partido Socialista --------------------------------------------------------------------- 

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

5. Cedência de bens móveis à Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago de Bougado para a 

realização do “Dia de convívio Paroquial” – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------- 

6. Autorização prévia para a repartição de encargos em mais do que um ano económico 

decorrente do procedimento tendente à aquisição de serviços de apoio e acompanhamento a 

crianças, no âmbito da Educação Inclusiva, nos estabelecimentos de ensino e educação pré-

escolar, básico e secundário da rede pública do Município da Trofa para o ano letivo 2022/2023, 
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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 deliberação da Assembleia Municipal ------------------------------------------------------------------- 

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

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

realizada em 5 de maio de 2022, relativo à atribuição de apoio financeiro pontual à Santa Casa da 

Misericórdia da Trofa - SCMT para comparticipação no projeto de construção de uma Estrutura 

Residencial para Idosos – ERPI, na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões - Aprovado 

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

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

8. Atribuição de indemnização resultante da cessação do contrato de arrendamento celebrado 

entre o Município da Trofa e Maria Serra Neves relativamente ao prédio urbano, sito na Rua de 

Sena, n.º 102, Lugar da Lagoa, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), 

concelho da Trofa, descrito na Conservatória do Registo Predial da Trofa sob o número 996 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 9598 (anterior artigo 2908 da extinta freguesia de 

Santiago de Bougado) - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------- 

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

9. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 

Atribuição de apoio financeiro à Associação Polvilhar Alegria – Escolinha de Rugby da Trofa 

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

10. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 

Atribuição de apoio financeiro à Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso – 

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

11.  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 

Atribuição de apoio financeiro à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental - APPACDM da Trofa para o ano 2022 - Aprovado por unanimidade --------------------- 

12.  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 

Atribuição de apoio financeiro à Muro de Abrigo - Associação de Solidariedade Social do Muro, 

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

13.  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 

Atribuição de apoio financeiro à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Trofa para o ano 

2022 - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------------------- 

14.  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo - 
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Atribuição de apoio financeiro à Associação das Obras Sociais de São Vicente de Paulo – 

Conselho de Zona da Trofa para o ano 2022 - Aprovado por unanimidade -------------------------  

15.  Atribuição de bolsas de estudo para alunos do ensino superior relativas ao ano letivo 

2022/2023 - Definição do número e valor mensal das bolsas a atribuir - Aprovado por 

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

16.  Atribuição de Prémios de Mérito Escolar para o ano letivo 2021/2022 - Definição da 

natureza e valor dos prémios a atribuir - Aprovado por unanimidade -------------------------------- 

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

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

Câmara Municipal da Trofa e a Associação Cultural e Recreativa Vigorosa para o ano 2022 - 

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

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

Municipal da Trofa e a Associação Recreativa Juventude do Muro para o ano 2022 - Aprovado 

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

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

19.  Emissão de parecer, no âmbito da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), referente à 

“Ligação entre o Interface Rodoferroviário/EN 14 (Santana), incluindo Nova Ponte sobre o Rio 

Ave” - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------------------------------- 

20. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Futebol Clube de São 

Romão, n.º 113 r/c, no lugar de Cabrito, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e 

São Mamede), inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 148 – Anúncio Casa Pronta n.º 

96230/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

21.  Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1333, 

no lugar do Seixal, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1467 e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 3703 – Anúncio Casa Pronta n.º 97721/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade  

22. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua António Reis Areal, 

n.º 66, r/c, no lugar de Ervosa, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3552 e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 11040 – Anúncio Casa Pronta n.º 96674/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

23. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua do Casal, s/n (em 

frente ao n.º 438), na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), descrito 
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na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1923 e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 1669 – Anúncio Casa Pronta n.º 96442/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade  

24. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Travessa dos Carvalhinhos, 

n.º 73, Lugar dos Carvalhinhos, na União das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1977 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

3660 – Anúncio Casa Pronta n.º 93836/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------- 

25. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua de Rebelo da Silva, n.º 

1, Lugar de Valdeirigo, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3171 e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 10341 – Anúncio Casa Pronta n.º 94287/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

26. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua do Sol, n.º 4, Lugar da 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 520 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

215 – Anúncio Casa Pronta n.º 98547/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------- 

27. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua Urbanização de St. º 

António, s/n (lote n.º 14), Lugar de Finzes, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 827 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 7955 – Anúncio Casa Pronta n.º 98085/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

28. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Avenida da Trofa Velha, 

n.º 552, Lugar de Cedões, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1468 e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 7832 – Anúncio Casa Pronta n.º 99361/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Afonso de Albuquerque, n.º 217, 1.º dt. º, no Lugar da Capela, na 

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

Registo Predial sob o n.º 927 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10419 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 96267/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Futebol Clube de São Romão, n.º 82, Lugar do Monte Cabrito, na 

União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do 
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Registo Predial sob o n.º 7 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3867 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 98285/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Travessa José da Silva Maia, n.º 24, 1.º andar, (lote 38), na União das 

Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1435 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4498 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 95377/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Altamiro Ramos de Oliveira, n.º 20, 4.º andar, no Lugar da Estação, 

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 93685/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Vale do Coronado, n.º 616, r/c, entrada 4, no Lugar de Vila, na União 

das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1221 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3718 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 93170/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Dr. Adriano Fernandes de Azevedo, n.º 9, 4.º andar, apt. 402, no 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 647 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

7947 – Anúncio Casa Pronta n.º 89550/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------- 

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

prédio urbano, sito na Rua 1.º de Maio, n.º 61, 5.º esq., na União das Freguesias de Bougado (São 

Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1196 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 9837 – Anúncio Casa Pronta n.º 93286/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua António Augusto Ferreira, Edifício Caravela, bloco B, n.º 103, 

1.ºdireito frente, no Lugar de Padrão, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1782 e inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 9971 – Anúncio Casa Pronta n.º 94131/2022 – Ratificação - Aprovado por 

unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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37. Não exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pela letra “AS”, do 

prédio urbano, sito na Rua da Barca, bloco C, n.º 16, 2.º esq., no Lugar de Finzes, na União das 

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

sob o n.º 1048 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8673 – Anúncio Casa Pronta n.º 

98587/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

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

prédio urbano, sito na Rua Dr. João das Regras, n.º 10, r/c, no Lugar de Paradela, na União das 

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

sob o n.º 369 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10307 – Anúncio Casa Pronta n.º 

99081/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ 

39. 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 02 de 

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

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

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1283 de Alvarelhos para o dia 03 de julho de 2022 – 

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

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

Delegação da Trofa da Cruz Vermelha Portuguesa para os dias 02 e 03 de julho de 2022 – 

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

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

EAT – Escola de Atletismo da Trofa para os dias 09 e 10 de julho de 2022 – Ratificação - 

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

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

Associação Recreativa S. Pedro da Maganha para o dia 09 de julho de 2022 – Ratificação - 

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

44. Autorização prévia para a repartição de encargos em mais do que um ano económico 

decorrente do procedimento da empreitada relativa ao “Projeto de Recuperação e Valorização da 

Rede Hidrográfica do Ave (Trofa)”, 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 deliberação da Assembleia Municipal ------------- 

45. Autorização prévia para a repartição de encargos em mais do que um ano económico 

decorrente do procedimento da empreitada relativa à “Construção do Centro de Recolha Oficial 

de Animais de Companhia da Trofa”, nos termos do disposto nos n. os 1 e 6 do artigo 22.º do 
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Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual - Aprovado por unanimidade. 

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

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

46. 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 D. Afonso Henriques, n.º 50, na União das Freguesias do 

Coronado (São Romão e São Mamede), concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais 

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

47. Aprovação da revisão de preços provisória n.º 4 relativa à empreitada “Corredor Ciclável e 

Pedonal dos Coronados” - Aprovado por maioria, com três 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 dois votos contra dos Senhores 

Vereadores eleitos enquanto inscritos na lista do Partido Socialista ------------------------------ 
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