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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022 

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

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

------ Conhecimento do Relatório de Execução Orçamental relativo ao 1.º trimestre de 2022 da 

Trofáguas - Serviços Ambientais, E.M. Sociedade Unipessoal, Lda., nos termos da alínea e) do n.º 

1 do artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto - A Câmara Municipal tomou 

conhecimento, sendo que o mesmo documento será remetido à Assembleia Municipal, 

para os devidos efeitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Conhecimento do Despacho n.º D/54/2022, de 20 de julho de 2022, do Senhor Vice-

Presidente, em substituição do Senhor Presidente da Câmara, relativo à aquisição a Fernando da 

Silva e Sá do prédio com a área de 604,12m2,  descrito na Conservatória dos Registos Civil, 

Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob os n.º 2720 e inscrito na respetiva matriz predial 

urbana sob o artigo 7605, da União de Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), deste 

Concelho, para a execução do projeto “Novo Arruamento de Ligação entre a Avenida de 

Mosteirô e a Rua do Professor Mário Padrão  -  A Câmara Municipal tomou conhecimento --- 

------ Conhecimento do Despacho n.º D/56/2022, de 20 de julho de 2022, do Senhor Vice-

Presidente, em substituição do Senhor Presidente da Câmara, relativo à aquisição à herança aberta 

por óbito de Joaquim dos Santos e Silva de parte de prédios urbanos, designados como parcelas 

15A e 15B, com as área de 16,00m2 e 348,00m2, respetivamente, descritos na Conservatória dos 

Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob os n.º(s) 1522 e 1523 e inscritos nas 

respetivas matrizes prediais urbanas sob os artigos 11300 e 8913, da União de Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), no âmbito do “Projeto de Requalificação de Espaço Público 

Envolvente às Antigas Instalações da Indústria Alimentar Trofense” - A Câmara Municipal 

tomou conhecimento ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pontos décimo e décimo sexto da ordem do dia foram alterados, no sentido de serem 

aditadas as expressões “RATIFICAÇÃO” e “SEGUNDA”, respetivamente. -------------------------------- 

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

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 30 de junho de 2022 - Por 
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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. ------------------------------------------------------------------  

2. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 14 de julho de 2022 – Aprovado, 

por unanimidade dos presentes, não tendo participado na votação, a Senhora Vereadora 

Lina Maria Gomes Faria e Ramos, por não ter estado presente na reunião -----------------------  

3. Aprovação da ata da reunião extraordinária pública realizada em 21 de julho de 2022 - 

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

4. Fixação do valor do seguro de acidentes pessoais dos membros da Câmara Municipal da Trofa 

para o ano 2023 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------ 

5. Aprovação da constituição de direito de superfície, a favor do Município da Trofa, do prédio, 

com a área total de 594,00 m2, descrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e 

Automóveis da Trofa sob o n.º 4241/20080807 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob 

o artigo 6412, para a Execução do “Projeto de Requalificação e Valorização Hidrográfica do Ave 

(Trofa)” – Azenha de Bairros - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------- 

6. Aprovação da alteração da minuta da 1.ª adenda ao contrato de empréstimo celebrado entre a 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, C.R.L., e o Município da Trofa para 

financiamento do investimento municipal de €3.894.806,44 relativo à «Requalificação do Espaço 

Público envolvente às Antigas Instalações da “Indústria Alimentar Trofense”», em Bougado - 

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 uma abstenção do Senhor Vereador eleito enquanto 

inscrito na lista do Partido Socialista ---------------------------------------------------------------------- 

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

7. Cedência de bens móveis à Fábrica da Igreja Paroquial de São Romão do Coronado para a 

realização da Festa em Honra de São Bartolomeu - Aprovado por unanimidade ------------------- 

8. Cedência de bens móveis ao Grupo de Jovens sem Fronteiras do Muro para a realização da 

Festa em Honra de São Pantaleão - Aprovado por unanimidade --------------------------------------  

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

evento “4.º Aniversário” - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------------- 

10. Cedência de bens móveis à Associação Team Lantemil, para a realização do evento “Argas 

Tintas S. Gens Extreme” – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------  

------ DFCGE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11.  Operação POCI-07-62G9-FEDER-181458 - “Recuperação e Valorização da Bacia 

Hidrográfica do Ave - Trofa” - Decisão de aprovação da minuta do termo de aceitação - 

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

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

12.  Aprovação da minuta do Protocolo de Formação a celebrar entre o Agrupamento de Escolas 

da Maia e a Câmara Municipal da Trofa para a realização da formação em contexto de trabalho 

no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

- Deliberação com eficácia retroativa, nos termos do artigo 156.º, n.º 2 do Novo Código do 

Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------- 

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

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

2022 - Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Cristóvão do Muro para a realização das festas de São Cristóvão e São Pantaleão - Aprovado por 

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

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

14.  Destaque da parcela de terreno com a área de 423,34m2, sito na Rua da Ponte, lugar da Trofa 

Velha, 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 3237 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11526, 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 148/22 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------------- 

15.  Destaque da parcela de terreno com a área de 1.800,40m2, sito nas Ruas Santo Isidro e da 

Subida, Lugar da Maganha, 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 5141 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8472 e na 

matriz predial rústica sob o artigo 1626, 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 119/22 - Aprovado por unanimidade -- 

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

16. Segunda prorrogação do prazo para apresentação de propostas no âmbito do procedimento de 

concurso público, com publicidade internacional, relativo à aquisição da prestação de serviço 

público de transporte rodoviário de passageiros entre os municípios de Santo Tirso, Trofa e Vila 

Nova de Famalicão – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------------- 

17. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao 
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Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1283 de Alvarelhos para os dias 23 e 24 de julho de 

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

18.  Exercício do direito de preferência da fração autónoma, designada pela letra “B”, do prédio 

urbano, sito na Rua de António Sérgio, n.º 229, r/c e 1.º e Rua dos Moinhos de Vento, Lugar de 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1655 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

9767 – Anúncio Casa Pronta n.º 105785/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------ 

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

prédio urbano, sito na Rua de S. Martinho, n.º 198, 3.º esq., Lugar de S. Martinho, na União das 

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

sob o n.º 47 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7031 – Anúncio Casa Pronta n.º 

101468/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------  

20. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua de Antero de 

Figueiredo, n.ºs 15 e 16, r/c e 1.º andar, Lugar de Finzes, na União das Freguesias de Bougado 

(São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 387 e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 7021 – Anúncio Casa Pronta n.º 100346/2022 – Ratificação 

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

21.  Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Travessa do Soeiro, n.º 45, 

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

Registo Predial sob o n.º 710 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1571 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 100853/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

22. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Travessa José da Silva 

Maia, (lote 38), na União das Freguesias de 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 97623/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------- 

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

prédio urbano, sito na Rua dr. Délio Santarém, Bloco 11, 2.º Esq., Lugar de Seixal, 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 

99920/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------  

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

prédio urbano, sito na Rua N. ª S.ª de Lurdes, entrada 7, 2.º esq., Lugar de Vila, na União das 

Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), descrito na Conservatória do Registo 
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Predial sob o n.º 1221 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3718 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 99357/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua na Avenida de Paradela, n.º 165- Ed Avenida – Bloco B 4.º Esq., 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3006 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

10331 – Anúncio Casa Pronta n.º 100099/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---- 

26. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua da Paz, n.º 5, Lugar de 

Quintão na Junta de Freguesia do Muro, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

956 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 489 – Anúncio Casa Pronta n.º 105184/2022 

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

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

prédio urbano, sito na Rua Parque de Jogos 395, Lugar do Covelo, na União das Freguesias de 

Bougado (São Martinho e Santiago), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 904 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3310 – Anúncio Casa Pronta n.º 105105/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte n.º 1071 r/c esq. (Bloco A), 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 101689/2022 – 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1087, 2.º dt º., Lugar de Fonteleite, na União das 

Freguesias de 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 10772/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1089, 3.º dt.º, (Bloco B), Lugar de Fonteleite, 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 101692/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1073, 2.º dt.º, (Bloco A), Lugar de Fonteleite, na 
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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 105742/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1073, 4.º esq. º, (Bloco A), Lugar de Fonteleite, 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 105731/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua José da Silva Maia, n.º 324 – 1.º andar, Lugar de Trinaterra, na União 

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

Predial sob o n.º 1411 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4068 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 101686/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

34. 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, 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 

102809/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Vale do Coronado, n.º 1388 – 2.º dt.º, Lugar de Água Levada, na 

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

Registo Predial sob o n.º 1246 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3840 – Anúncio 

Casa Pronta n.º 102604/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1083 r/c dt.º (Bloco A), Lugar de Fonteleite, 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 101691/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua do Horizonte, n.º 1107 – 5.º frt. (Bloco C), Lugar de Fonteleite, 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 101690/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 
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38. Não exercício do direito de preferência, do prédio urbano, sito na Rua da Bela Vista, n.º 49, 

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

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1611 e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 3073 – Anúncio Casa Pronta n.º 103554/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

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

prédio urbano, sito na Rua do Abade Inácio Pimentel 173 – 5.º cen, Lugar de Paranho, na União 

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

Predial sob o n.º 69 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7245 – Anúncio Casa Pronta 

n.º 104696/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------ 

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

prédio urbano, sito na Rua D. Pedro V 201 – 1.º dt.º sul e Rua Joaquim Costa Pereira Serra, 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 233 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

8181 – Anúncio Casa Pronta n.º 104195/2022 – Ratificação -  Aprovado por unanimidade ----- 

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

prédio urbano, sito na Rua Altamiro Ramos de Oliveira, n.º 20, 3.º dt.º, Lugar da Estação, na 

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

Registo Predial sob o n.º 67 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1086 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 104876/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Altamiro Ramos de Oliveira, n.º 20, 2.º dt.º, Lugar da Estação, na 

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

Registo Predial sob o n.º 67 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1086 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 104801/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Altamiro Ramos de Oliveira, n.º 20, 4.º dt.º, Lugar da Estação, na 

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

Registo Predial sob o n.º 67 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1086 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 104887/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

44. 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 esq. º, Lugar da Estação, 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 67 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1086 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 104897/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Altamiro Ramos de Oliveira, n.º 38, 5.º esq. º, Lugar da Estação, na 

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

Registo Predial sob o n.º 67 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1086 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 105523/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua Altamiro Ramos de Oliveira, n.º 20, 3.º frt. º, Lugar da Estação, na 

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

Registo Predial sob o n.º 67 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1086 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 105518/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito no gaveto da Rua Dr. Délio Santarém com a Rua da Liberdade, Lugar de 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 126 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

3939 – Anúncio Casa Pronta n.º 107474/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------ 

48. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua António Sérgio, n.º 

100, Lugar de Fontiela, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1869 e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 3127 – Anúncio Casa Pronta n.º 107466/2022 – Ratificação - Aprovado por 

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

49. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua de Júlio Dinis, n.º 95, 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2715 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

5243 – Anúncio Casa Pronta n.º 107451/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------ 

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

prédio urbano, sito na Rua de António Sérgio, Bloco 2, n.º 158, 2.º esq., Lugar de Valdeirigo, na 

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

Registo Predial sob o n.º 45 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7415 – Anúncio Casa 

Pronta n.º 107120/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua de Armindo Costa Azevedo Júnior, n.º 59, Bloco C, Apto. 501, na 
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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 111774/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua de Armindo Costa Azevedo Júnior, n.º 68, Bloco E, Apto. 202, Lugar 

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

do Registo Predial sob o n.º 1928 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10223 – 

Anúncio Casa Pronta n.º 106328/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------- 

53. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua das Chãos, Lugar de 

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

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1790 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

1204 – Anúncio Casa Pronta n.º 106154/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------ 

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

prédio urbano, sito na Rua de Afonso de Albuquerque, n.º 217, 1.º dt.º., Lugar de 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 106609/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

55. Não exercício do direito de preferência do prédio urbano, sito na Rua da Mina, n.º 163, na 

Freguesia de Covelas, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 470 e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 945 – Anúncio Casa Pronta n.º 107747/2022 – Ratificação - 

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

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

prédio urbano, sito na Rua da Barca da Trofa, n.º 14, 1.ºesq., Lugar de Finzes, 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 

108463/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

prédio urbano, sito na Rua de S. Martinho, n.º 198, 3.º esq., Lugar de S. Martinho, na União das 

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

sob o n.º 47 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7031 – Anúncio Casa Pronta n.º 

101468/2022 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------- 

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

58. Aprovação da conta final e da revisão de preços definitivas relativas à empreitada “Rede 
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Ciclável e Pedonal da Trofa – Distribuidora Principal 21” - 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 

um voto contra do Senhor Vereador eleito enquanto inscrito na lista do Partido Socialista, 

José Amadeu Dias ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

59. Aprovação da conta final e da revisão de preços definitivas relativas à empreitada “Rede 

Ciclável e Pedonal da Trofa – Zona Norte” - 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 um voto 

contra do Senhor Vereador eleito enquanto inscrito na lista do Partido Socialista, José 

Amadeu Dias ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60. Revisão de preços extraordinária, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio, no 

âmbito da empreitada “Corredor Ciclável e Pedonal dos Coronados” – Emissão de pronúncia, 

nos termos do n.º 3 do artigo 3.º - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------- 

61.   Aprovação da revisão de preços provisória (n.º 4) relativa à empreitada “Reabilitação e 

Refuncionalização das Antigas Instalações Industriais da Indústria Alimentar Trofense”- 

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 um voto contra do Senhor Vereador eleito enquanto 

inscrito na lista do Partido Socialista, José Amadeu Dias -------------------------------------------- 

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

62. Aceitação de doação de 192 garrafas de água de 330ml, pela empresa Museu do Prego, para 

combate aos incêndios florestais de 2022– Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------- 

63. Aceitação de doação de 2160 garrafas de água de 33cl, pela empresa Pingo Doce- 

Distribuição Alimentar S.A., para combate aos incêndios florestais de 2022, ao abrigo do 

Estatuto do Mecenato – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------ 

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

ano 2022 - Atribuição de apoio financeiro pontual à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários da Trofa para transformação de um Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) em um 

Veículo Tanque Tático Urbano (VTTU) - Aprovado por unanimidade ------------------------------ 

 


