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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE CÂMARA 

MUNICIPAL REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019 

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

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

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

1. Aprovação da ata da reunião extraordinária realizada em 09 de outubro de 2019 – Aprovado 

por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Aprovação da ata da reunião ordinária realizada em 10 de outubro de 2019 - Aprovado por 

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

3. Concessão de Galardões Municipais aos Bombeiros Voluntários e membros dos Órgãos 

Sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa relativos ao ano de 2019 

– Ratificação - Aprovado por votação por escrutínio secreto, da qual resultaram seis votos 

a favor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4. Cedência de bens móveis à Associação de Pais do Jardim de Infância da Escola da Giesta para 

a realização da Festa de São Martinho - Aprovado por unanimidade --------------------------------- 

5. Cedência de bens móveis à Associação de Pais da Escola Básica 1 da Giesta para a realização 

do Arraial de Outono - Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------------  

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

6. Aprovação do Acordo para a Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes no 

âmbito da contratação da prestação de serviços de elaboração de um plano estratégico de 

comunicação da Rede de Castros do Noroeste - Aprovado por unanimidade ----------------------- 

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

7. Atribuição de prémios de mérito escolar referentes ao ano letivo de 2018/2019 - Aprovado 

por votação por escrutínio secreto, da qual resultaram seis votos a favor ----------------------- 

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

8. Pedido de reconhecimento de ação de relevante interesse público da sociedade “Combinabem 

Confeção de vestuário, Lda.”, ao abrigo do disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, 

de 31 de março, na sua redação atual - 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. Mais foi 

deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia Municipal ------------------------- 
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9. Protocolo a celebrar entre a Área Metropolitana do Porto (AMP), o Município da Trofa e os 

restantes dezasseis municípios que a integram e o Instituto de Gestão e Administração Pública 

(IGAP), no âmbito da Formação para a Modernização e Capacitação da Administração Local – 

Aviso n.º NORTE-62-2018-34 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------- 

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

10.  Decisão sobre erros e omissões, prestação de esclarecimentos e prorrogação do prazo para 

apresentação das propostas no âmbito da empreitada “Corredor Ciclável e Pedonal dos 

Coronados” - 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. --------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalética na Rua 1.º de maio, na União das Freguesias 

de Alvarelhos e Guidões, concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi 

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

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização vertical na Travessa da Devesa, 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização na Rua Dom Pedro V, 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ordenamento de Trânsito – Marcação de lugar de estacionamento destinado a cidadãos com 

mobilidade reduzida na Rua Cruz das Almas, na União das Freguesias do Bougado (São Martinho 

e Santiago), concelho da Trofa - Aprovado por unanimidade. Mais foi deliberado submeter 

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

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

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

Futebol Clube de São Romão para o dia 29 de setembro de 2019 – Ratificação - Aprovado por 
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unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Polvilharalegria – Associação de Ação Social – Escolinha de Rugby da Trofa para os dias 12 e 13 

de outubro de 2019 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------------- 

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa para o dia 12 de outubro de 2019 – 

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

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

Associação Cultural e Recreativa Vigorosa para o dia 19 de outubro de 2019 – Ratificação - 

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

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

Clube Desportivo Trofense da Trofa para o dia 19 de outubro de 2019 – Ratificação - Aprovado 

por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Clube Desportivo Trofense da Trofa para o dia 19 e 20 de outubro de 2019 – Ratificação - 

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

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

Polvilharalegria – Associação de Ação Social – Escolinha de Rugby da Trofa para o dia 20 de 

outubro de 2019 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------- 

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

22.  Retificação da deliberação tomada em sede de reunião ordinária pública da Câmara Municipal 

da Trofa, realizada em 04 de julho de 2019 – Ponto 18 - Destaque de parcela de terreno com a 

área de 1.096,00m2, sito na rua da Azenha, 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 755 e inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo 898, ao abrigo do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 

vigente – Requerentes: Albertina Salgueirinho da Silva Pereira, Maria Alice Torres Moreira e 

Paulo Torres Moreira - Processo n.º 96/19 - Aprovado por unanimidade --------------------------- 

23.  Declaração de caducidade de licença de construção - Processo n.º 249/15 - Requerente: 

Isabel Maria Rocha Martins Nunes e Luís Manuel Faria Cruz - Aprovado por unanimidade ----- 

24.  Destaque de parcela de terreno com a área de 760,00m2,, sito na Rua do Outeiral, n.º 217, 

freguesia de Covelas, deste concelho, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo 

Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 738 e inscrito na matriz predial rústica 
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sob o artigo n.º 978, 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: Luciano da Silva Martins - Processo n.º 217/19 - Aprovado 

por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

25.  Destaque de parcela de terreno com a área de 630,00m2,, sito na Rua da Liberdade, n.º 275, 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 1357 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P170, 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: Herança aberta por óbito 

de Lucinda dos Santos Graça - Processo n.º 194/19 - Aprovado por unanimidade ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


