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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2019 

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

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

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

1. Tomada de posse do membro do Conselho Municipal de Segurança, Filipe Manuel Pimentel 

Coelho, representante da Associação de Solidariedade Social do Coronado (ASCOR) --------------- 

2. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 26 de setembro de 2019 – 

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

Senhor Presidente da Câmara, por não ter estado presente na mesma ---------------------------

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

3. Cedência de bens móveis ao Rancho Etnográfico de Santiago de Bougado para a realização do 

evento “Desfolhada à moda antiga” – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------- 

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

4. Ação social escolar - Requerimento n.º E/9890/2019 - Atribuição da isenção do pagamento 

das refeições escolares relativas ao ano letivo 2019/2020 - Deliberação com eficácia retroativa, 

nos termos do artigo 156.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, que aprovou o Novo 

Código do Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade ----------------------------- 

5. Ação social escolar - Requerimento n.º E/10621/2019 - Atribuição da isenção do pagamento 

das refeições escolares relativas ao ano letivo 2019/2020 - Deliberação com eficácia retroativa, 

nos termos do artigo 156.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, que aprovou o Novo 

Código do Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade ----------------------------- 

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

6. Aprovação do Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara 

Municipal da Trofa e o Clube de Cicloturismo da Trofa para o ano de 2019 - Aprovado por 

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

7. Aprovação do Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara 

Municipal da Trofa e a Associação Recreativa da Juventude do Muro para o ano de 2019 - 

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

8. Aceitação de doação da sociedade BIAL - Portela & C.ª, S.A., para o projeto do coro dos 

Meninos Cantores do Município da Trofa, ao abrigo da Lei do Mecenato - Aprovado por 

unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ DOMME --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.  Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao 

Ordenamento de Trânsito – Remoção de placa identificativa de lugar de estacionamento 

destinado a cidadão com mobilidade condicionada com a matrícula 80-JN-49 na Rua São 

Martinho, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), concelho da Trofa - 

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

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

10.  Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao 

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética na Rua Dr. Avelino Padrão, na União das 

Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), concelho da Trofa - Aprovado por 

unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia 

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Clube Desportivo Trofense para o dia 05 de outubro de 2019 – Ratificação - Aprovado por 

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

12.  Beneficiação e reperfilamento da Rua Abílio da Costa Couto – Avaliação ponderada de 

interesse municipal da “Casa da Vinha” para efeitos de demolição e abertura do respetivo período 

de discussão pública, nos termos do n.º 4 do artigo 19.º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal da Trofa, conjugado com o n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio – Aprovado por 

maioria, com cinco 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 --------------------------------------------------------------------- 

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

13.  Declaração de caducidade de licença de construção - Processo n.º 396/06 - Requerente: 

Oitante, S.A. - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------- 

14.  Declaração de caducidade de licença de construção - Processo n.º 391/06 - Requerente: 

Oitante, S.A. - Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------  

15.  Destaque de parcela de terreno com a área de 7.988,90m2, sito na Rua da Industria, na União 

das Freguesias de Alvarelhos e Guidões, deste concelho, a desanexar do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 746 e 
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inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3963, 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: Rope – Gestão de Imóveis 

S.A., e outro - Processo n.º 126/19 - Aprovado por unanimidade ------------------------------------- 

16. Destaque de parcela de terreno com a área de 311,00m2, sito na Rua Antero de Quental, 

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 1546 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11231, 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: António 

Padrão da Costa Dias - Processo n.º 123/19 - Aprovado por unanimidade -------------------------

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

17.  Projeto do Regulamento Municipal de uso do fogo e limpeza de terrenos privados - 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


