DELIBERAÇÕES

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

PÚBLICA

DE

CÂMARA

MUNICIPAL REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019
------ PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu, conhecimento à Câmara Municipal do
ofício da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), que obteve o registo de entrada
n.º E/10111/2019, de 16 de setembro, relativo à informação dos anos de 2017 e 2018 no que
concerne ao alerta precoce de desvios, conforme disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do
ofício da Trofáguas, Serviços Ambientais, E.M. - Sociedade Unipessoal, Lda., que obteve
o registo de entrada n.º E/10279/2019, de 18 de setembro, respeitante ao prazo médio de
pagamento a fornecedores e estrutura da dívida de fornecedores - A Câmara Municipal
tomou conhecimento, sendo que o mesmo será remetido à Assembleia Municipal,
também, para conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do
Relatório de Execução Orçamental relativo ao 2.º trimestre de 2019 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, constituindo as vinte e uma folhas, que
se anexam à presente ata como documento C. ----------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento, sendo que o documento em causa
deverá ser remetido à Assembleia Municipal, também, para conhecimento. ---------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara apresentou à Câmara Municipal um voto de
pesar pelo falecimento do Senhor António Quelhas Moutinho Barbosa, antigo membro
da Assembleia Municipal, a ser subscrito por todos os membros do Executivo
Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Todos os membros do Órgão Executivo do Municipio da Trofa anuíram com a
subscrição do voto de pesar. --------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------- PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO -----------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 12 de setembro de 2019 –
Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------2. Designação de representante da Câmara Municipal e delegação de poderes nas
Conferências Decisórias, no âmbito do Regime Excecional de Regularização de
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Atividades Económicas (RERAE) –Processos DL96122017 E DL10122016 – Ratificação Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------3. Fixação da remuneração do Coordenador Municipal de Proteção Civil - Aprovado por
unanimidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DAF---------------------------------------------------------------------------------------------------4. Cedência de bens móveis à Fábrica da Igreja Paroquial de São Romão do Coronado
para a realização do evento “Angariação de fundos para as obras da Paróquia” Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------------- DJ------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Processo n.º 1323/17.5T8STS – Expropriação – Pagamento de indemnização ao abrigo
do disposto no artigo 13.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 438/91, de 9 de novembro, aplicável à
data dos factos – Ratificação - Aprovado por unanimidade -------------------------------------------- DCTDJ-----------------------------------------------------------------------------------------------6. Atribuição de apoio financeiro pontual à coletividade “Amigos da Natureza –
Associação Desportiva Todo o Terreno da Trofa” de Santiago de Bougado para despesas
de participação com a realização do “2.º Trofa Land Spririt” - Aprovado por unanimidade
------ DPUMA----------------------------------------------------------------------------------------------7. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos
municipais, ao Clube Desportivo Trofense para o dia 07 de setembro de 2019 –
Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------8. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos
municipais, ao Clube Desportivo Trofense para o dia 21 de setembro de 2019 –
Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------9. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos
municipais, ao núcleo de São Martinho de Bougado da FNA – Fraternidade Nuno
Álvares para o dia 22 de setembro de 2019 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------- DOP---------------------------------------------------------------------------------------------------10. Retificação da deliberação tomada em sede de reunião ordinária da Câmara
Municipal da Trofa, realizada em 09 de maio de 2019 – Ponto 17 -, relativa ao destaque de
parcela de terreno com a área de 25.710,70m2, sito no Gaveto da Rua do Extremo com a
Avenida 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 597 e inscrito na matriz predial
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rústica sob o artigo 5582, ao abrigo do artigo 6.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, na sua redação vigente – Requerente: ODE – Gestão, Organização de
Empresas e Imobiliário, S.A. - Processo n.º 81/19 - Aprovado por unanimidade ------------------ SGA---------------------------------------------------------------------------------------------------11. Aprovação do Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Federação Portuguesa de
Atletismo e a Câmara Municipal da Trofa no âmbito do Programa Nacional de Marcha e
Corrida - Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------------------------
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