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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2020 

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

------ 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 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, conjugados com o n.º 6 do 

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

Vereadores para uma reunião de câmara extraordinária a realizar no próximo dia 30 de 

setembro de 2020, pelas 11 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

décimo nono, vigésimo e vigésimo primeiro da ordem do dia foram alterados, no sentido 

de a denominação do requerente ser a seguinte: “REQUERENTE: METAIS JAIME DIAS, S.A.”. --- 

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

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

------ O Senhor Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que o ponto quarto da ordem 

do dia – «PROCEDIMENTO TENDENTE À CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE UM ESPAÇO 

DESTINADO A ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, INTEGRADO NO COMPLEXO 

DO AQUAPLACE – ACADEMIA MUNICIPAL DA TROFA – DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO, 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO» – fosse 

retirado para melhor análise e submetido a deliberação numa próxima reunião do executivo 

camarário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o ponto quarto da ordem do dia, 

nos termos e com os fundamentos propostos, passando o ponto, anteriormente, identificado 

como ponto quinto a ser identificado como ponto quarto,  e, assim, sucessivamente.----------------

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 10 de setembro de 2020 – 

Aprovada por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Celebração de contrato de arrendamento entre o Município da Trofa e a Sociedade Gilberto 

Ferreira Serra Padrão, Lda., do prédio, sito na Rua das Indústrias, Lugar de Lantemil, da união 

das freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), concelho da Trofa e aprovação da minuta 

do respetivo contrato - Aprovado por maioria, com quatro 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 duas abstenções dos Senhores 

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

3. Terceira revisão ao Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) 

da Câmara Municipal da Trofa – Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado dar 

conhecimento do mesmo à Assembleia Municipal ----------------------------------------------------

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

4. Procedimento tendente à aquisição de duas viaturas elétricas e locação de baterias para as 

referidas viaturas – Revogação das deliberações tomadas em sede de reuniões ordinárias da 

Câmara Municipal, realizadas em 04 e 18 de junho de 2020, e em sessão da Assembleia 

Municipal, realizada em 26 de junho de 2020 – Ratificação – Aprovado por unanimidade. Mais 

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

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

decorrente procedimento tendente à contratação de financiamento, em regime de locação 

financeira, pelo prazo de 48 meses, para aquisição de duas viaturas elétricas, 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 ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

decorrente do procedimento tendente à aquisição de serviços de limpeza e higienização dos 

edifícios municipais e eventos, 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 ------------------------- 

7. Cedência de bens móveis à Paróquia de Santiago de Bougado para a realização da Festa da 

Primeira Comunhão e da Profissão de Fé nos dias 20 e 27 de setembro, respetivamente – 

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

------ DFCGE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Aprovação da minuta do contrato de financiamento a celebrar entre o Fundo Ambiental e a 

Câmara Municipal da Trofa para instalação e execução do projeto relativo à candidatura n.º 
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“507”, no âmbito do Aviso n.º 7779/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 

15 de maio de 2020 – Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------- 

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

9. Responsabilidade Civil Extracontratual - Acidente de viação ocorrido no dia 28 de janeiro de 

2020, na Rua José Moura Coutinho Benemérito (EN 14), na freguesia do Muro, deste concelho, 

com o veículo de matrícula 67-SP-41 - Indemnização por danos requerida por Albina da 

Conceição da Costa Silva – Proc. N.º 15/2020 – Aprovado por unanimidade ----------------------

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

10.  Início do procedimento de alteração do Regulamento do Concurso Lusófono da Trofa 

“Prémio Matilde Rosa Araújo” e delegação do poder de direção do mesmo – Aprovado por 

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

11.  Atribuição de apoio financeiro pontual à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Tiago 

de Bougado para realização de obras na “Casa Pastoral e Paroquial Padre António Serra” – 

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

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

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

449/13 - Requerente: João Paulo Rodrigues Simões – Aprovado por unanimidade ---------------- 

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

13.  Atribuição de Topónimos na freguesia de Covelas, na freguesia do Muro, na União das 

Freguesias de Alvarelhos e Guidões, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e 

Santiago) e na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede) – Aprovado por 

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

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

Associação Recreativa São Pedro da Maganha para o dia 13 de setembro de 2020 – Ratificação - 

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

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

15.  Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Municipio da Trofa - Alteração ao 

Ordenamento de Trânsito - Colocação de sinalética na Rua Vale do Coronado, 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.  Decisão sobre a proposta de preço e prazo para a execução de trabalhos complementares 

decorrentes de circunstâncias não previstas e de circunstâncias imprevisíveis (n.º 3), e aprovação 
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da minuta do contrato adicional, no âmbito da empreitada de «Reabilitação e Refuncionalização 

das antigas instalações da “Indústria Alimentar Trofense”», ao abrigo do disposto nos artigos 

370.º, n.os 1, 2 e 4, 373.º, 374.º, n.º 1 e 375.º do Código dos Contratos Públicos - Aprovado por 

maioria, com quatro 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 dois votos contra dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

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

17.  Atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia do Muro para a realização da empreitada 

de ampliação do cemitério – Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o 

mesmo a deliberação da Assembleia Municipal -------------------------------------------------------- 

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

18.  Redução para 10 metros da distância à estrema da propriedade da faixa de proteção prevista 

na alínea a) do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação 

atual, ao abrigo do disposto no n.º 6 do mesmo artigo 16.º– Processo n.º 1/20 - Requerente: 

Metais Jaime Dias, S.A. - Aprovado por maioria, com quatro 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 duas abstenções dos Senhores 

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

19.  Redução para 10 metros da distância à estrema da propriedade da faixa de proteção prevista 

na alínea a) do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação 

atual, ao abrigo do disposto no n.º 6 do mesmo artigo 16.º– Processo n.º 42/20 - Requerente: 

Metais Jaime Dias, S.A. - Aprovado por maioria, com quatro 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 duas abstenções dos Senhores 

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

20.  Redução para 10 metros da distância à estrema da propriedade da faixa de proteção prevista 

na alínea a) do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação 

atual, ao abrigo do disposto no n.º 6 do mesmo artigo 16.º– Processo n.º 116/20 - Requerente: 

Metais Jaime Dias, S.A. – Aprovado por maioria, com quatro 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 duas abstenções dos Senhores 

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

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


