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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020, POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

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

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento do Despacho n.º D/91/2020, de 

21 de dezembro de 2020, do Senhor Presidente da Câmara, relativo à aquisição a Ana Cláudia 

Ferreira Azevedo, das parcelas do prédio, designadas como parcelas 5 e 5A, com a área de 277,50 

m2 e 72,00 m2, respetivamente, descrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial 

e Automóveis da Trofa sob o n.º 5244 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 

4116, no âmbito do projeto “Rede Ciclável da Trofa – Zona Norte” - A Câmara Municipal 

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

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento do Despacho n.º D/92/2020, de 

21 de dezembro de 2020, do Senhor Presidente da Câmara, relativo à aquisição a Lucinda 

Assunção Moreira da Silva, casada no regime de comunhão de adquiridos com Manuel Duarte 

dos Santos, de parte do prédio descrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e 

Automóveis da Trofa sob o n.º 1557 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 607 

da Freguesia do Muro, deste Concelho, para a execução do projeto de “Melhoria das Condições 

de Segurança, Conforto e Acessibilidades ao Sistema de Transportes Públicos” - A Câmara 

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

------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento do Despacho n.º D/94/2020, de 

28 de novembro de 2020, do Senhor Presidente da Câmara, relativo à aquisição a Maria Olinda 

Moreira da Silva do prédio descrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e 

Automóveis da Trofa sob o n.º 1576 e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 

490, da União das Freguesias do Coronado (São Romão e São Mamede), deste Concelho, para a 

execução do projeto “Corredor Ciclável e Pedonal dos Coronados” - A Câmara Municipal 

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 17 de dezembro de 2020 - 

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

2. Aprovação das demonstrações financeiras previsionais para o ano 2021, de acordo com o 

disposto no ponto 17.º da Norma de Contabilidade Pública - NCP 1, constante do Anexo II do 

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, que aprova o Sistema de 
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Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC -AP) – 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 duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

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

3. Participação Variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) - 

retificação das deliberações tomadas em sede de reunião de câmara realizada em 20 de novembro 

de 2020 e em sede de sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 3 de dezembro de 

2020, nos termos do disposto no artigo 174.º do Novo Código do Procedimento Administrativo 

- Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a ratificação da 

Assembleia Municipal ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Alteração da minuta do Protocolo de Colaboração para celebração de contrato de cooperação 

interadministrativo para obras de reabilitação do Posto Territorial da Guarda Nacional 

Republicana da Trofa a celebrar entre o Município da Trofa, a Secretaria -Geral do Ministério da 

Administração Interna (SGMAI) e a Guarda Nacional Republicana, aprovada em sede de reunião 

ordinária pública da câmara municipal realizada em 05 de novembro de 2020 - Aprovado por 

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

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

5. Abertura do procedimento do programa ECO.AP tendente à celebração de um contrato de 

gestão de Eficiência Energética, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de 

fevereiro, para a implementação de medidas de melhoria da eficiência energética no “Sistema de 

Iluminação Pública” (SIP) no concelho da Trofa - Decisão de contratar e de autorização da 

despesa, decisão de escolha do procedimento, aprovação das peças do procedimento, designação 

do júri e delegação de competências no mesmo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do 

Código dos Contratos Públicos, e designação do gestor do contrato - 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 duas abstenções dos Senhores Vereadores eleitos enquanto 

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

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

6. Processo disciplinar DJ/01/2020 - Decisão de aplicação de pena disciplinar – Aprovado por 

votação, por escrutínio secreto, da qual resultaram três votos a favor e dois votos contra, 

não tendo o Senhor Vice-Presidente da Câmara participado na votação, por impedimento   
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------ DOP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

361/15 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

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

632/13 - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------- 

9.  Processo de licenciamento n.º 1/20 – PIRT_6/2020, em nome de Metais Jaime Dias, S.A. – 

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) e pela alínea j) do artigo 

11.º do Regulamento Geral de Taxas do Município da Trofa - Aprovado por unanimidade ------  

10.  Processo de licenciamento n.º 42/20 – PIRT_5/2020, em nome de Metais Jaime Dias, S.A. – 

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) e pela alínea j) do artigo 

11.º do Regulamento Geral de Taxas do Município da Trofa - Aprovado por unanimidade ------ 

11.  Processo de licenciamento n.º 116/20 – PIRT_7/2020, em nome de Metais Jaime Dias, S.A. 

– 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) e pela alínea j) do artigo 

11.º do Regulamento Geral de Taxas do Município da Trofa - Aprovado por unanimidade ------  

12.  Processo de licenciamento n.º 269/20 – PIRT_8/2020, em nome de Metais Jaime Dias, S.A. 

– 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) e pela alínea j) do artigo 

11.º do Regulamento Geral de Taxas do Município da Trofa – Aprovado por unanimidade não 

ser concedida qualquer redução do pagamento da TMU, por, no processo de 

licenciamento em causa, não haver lugar ao pagamento da mesma ------------------------------ 

13.  Destaque de parcela de terreno com a área de 416,50m2, sito na Rua Almirante Gago 

Coutinho, n.º 584, 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 338 e inscrito nas matrizes prediais urbanas sob os artigos 11534 

e 11535, 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 205/20 - Aprovado por unanimidade --------------------------------

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

14.  Não Exercício de direito de preferência - Processo Casa Pronta n.º 34465/2020 – Ratificação 

- Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Não Exercício de direito de preferência - Processo Casa Pronta n. o 34423/2020 – Ratificação 

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

------ DPMPC ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16.   Aprovação da Alteração ao Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal da Trofa e a 

Associação de Silvicultores do Vale do Ave para manutenção da equipa de sapadores florestais - 

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

17.  Aceitação da doação de mil máscaras cirúrgicas e duzentos e quarenta máscaras FFP2, ao 

abrigo do Estatuto do Mecenato, pela Sociedade Bial – Portela & Cª., S.A., no âmbito do 

combate ao novo Coronavírus - COVID19 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ----------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


