DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM
05 DE DEZEMBRO DE 2019

------ PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do seu
despacho n.

o

D/88/2019, de 26 de novembro, do Senhor Presidente da Câmara, relativo à

alienação do prédio, propriedade do Município da Trofa, descrito na Conservatória dos Registos
Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 5449 e inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 11485-P, da União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), à
Frezite – Ferramentas de Corte, S.A. - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu, ainda, conhecimento à Câmara Municipal das
sentenças e sentença homologatória de acordo de transação, proferidas no âmbito dos processos
que correram termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, sob os n.os 442/11BEPNF,
1220/16.1BEPNF e 542/16.6BEPNF - A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu, também, conhecimento à Câmara Municipal do
relatório de execução orçamental, relativo ao 3.º trimestre de 2019 da Trofáguas - Serviços
Ambientais, E.M., Sociedade Unipessoal, Lda. - A Câmara Municipal tomou conhecimento,
sendo que o mesmo será remetido à Assembleia Municipal, para conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Senhores Vereadores eleitos enquanto inscrito na lista do Partido Socialista
apresentaram um requerimento, ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------ PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO----------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 21 de novembro de 2019 –
Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------------------- DAF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Cedência de equipamentos móveis à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Mamede
do Coronado para a realização das Festas em honra da Imaculada Conceição - Aprovado por
unanimidade -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Cedência de equipamentos móveis ao Agrupamento 1283 de Alvarelhos do Corpo Nacional
de Escutas para a realização da Festa da Sopa - Aprovado por unanimidade -----------------------IMP. 648.01
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------ DFCGE-----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Aviso n.º NORTE-30-2019-41 Cultura para Todos (Prioridade de Investimento 9.1) –
Aprovação da minuta do protocolo de parceria a celebrar entre o Município da Trofa e a
Associação Sons do Estaminé - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------5. Deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal – A/2640/2019
- Requerente: Natural Living – Turismo e Eventos, Lda.- Aprovado por unanimidade. Mais
foi deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia Municipal. ------------------------- DJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Responsabilidade Civil Extracontratual - Acidente ocorrido no dia 22 de outubro de 2019, na
Rua Jornal da Trofa, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), deste
concelho - Indemnização por danos requerida por Fernanda Maximina Santos e Silva Machado –
Proc. N.º 19/2019 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------7. Autorização para a celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências
entre o Municipio da Trofa e a Junta de Freguesia de São Cristovão do Muro com vista à
instalação de estruturas enterradas do tipo beck e clip, nos termos do artigo 120.º, conjugado com
o artigo 131.º do Anexo I da Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro - Aprovado por
unanimidade. Mais foi deliberado submeter o mesmo a autorização da Assembleia
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DCTDJ------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Aprovação da minuta do Acordo de Parceria a celebrar entre o Plano Nacional de Leitura
2027 (PNL 2027) e o Município da Trofa para implementação de um Plano Local de Leitura 9. Atribuição de apoio à edição do livro “Pedaços de Vida – Mensagens de Esperança”, da
autoria de Manuela Silva, mediante a aquisição de livros no valor de 200 euros - Aprovado por
unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- DRH --------------------------------------------------------------------------------------------------------10.Aprovação da minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal da
Trofa e a ISCAP – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto – para a
realização de estágios curriculares no âmbito dos diversos cursos lecionados naquele Instituto Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------11.Aprovação da minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal da
Trofa e a ACIP – Ave Cooperativa de Intervenção Psico-Social, C.R.L. – para a realização de
estágios curriculares no âmbito do curso de Operador/a Agrícola – horticultura/fruticultura –
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Deliberação com eficácia retroativa, nos termos do artigo 156.º do Novo Código do
Procedimento Administrativo - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------ DOMME---------------------------------------------------------------------------------------------------12. Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao
Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização na Rua Dr. Adriano Fernandes de
Azevedo, 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 Central de Cedões, 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 – Colocação de sinalização na Rua Nossa Senhora de Lurdes, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------15.Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao
Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização na Avenida de Paradela, na União das
Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), concelho da Trofa – Aprovado, por
unanimidade dos presentes, não tendo participado na votação do mesmo, o Senhor
Vereador, Eng. Miguel Tato Diogo. Mais foi deliberado submeter o mesmo a deliberação
da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------16.Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração da placa da
matrícula referente a lugar de estacionamento destinado a veículo de pessoa portadora de
deficiência, na Rua António Fonseca Sampaio, 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------17. Determinação da prorrogação do prazo de elaboração da 1.ª Revisão do Plano Diretor
Municipal (PDM) da Trofa - Aprovado por unanimidade -----------------------------------------------
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18. Autorização prévia para assunção de compromisso plurianual no âmbito da empreitada da
“Rede Ciclável e Pedonal da Trofa – Distribuidora Principal 21” – Aprovado, por unanimidade
dos presentes, não tendo participado na votação do mesmo, o Senhor Vereador, Eng.
Miguel Tato Diogo. Mais foi deliberado submeter o mesmo a deliberação da Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------19.Aceitação de doação, para o domínio público municipal, de parte do prédio descrito na
Conservatória do Registo Civil, Predial e Automóveis da Trofa sob o n.º 61 e inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo 3565, na União das Freguesias do Coronado (São Romão e São
Mamede), propriedade de Miguel Ângelo de Castro Soares, para execução da ciclovia, no âmbito
do “Projeto Corredor Ciclável e Pedonal dos Coronados (São Mamede e São Romão”, ao abrigo
do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro - Aprovado
por unanimidade -----------------------------------------------------------------------------------------------20. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao
Clube Desportivo Trofense da Trofa para os dias 16 e 17 de novembro de 2019 – Ratificação Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------21. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, à
Associação Cultural e Recreativa Vigorosa para o dia 17 de novembro de 2019 – Ratificação Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------22. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao
Clube Desportivo Trofense da Trofa para os dias 23 e 24 de novembro de 2019 – Ratificação Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------23.Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, à
Polvilharalegria – Associação de Ação Social – Escolinha de Rugby da Trofa para o dia 24 de
novembro de 2019 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------24. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao
Clube Desportivo Trofense da Trofa para o dia 30 de novembro de 2019 – Ratificação Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------25. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, à
Polvilharalegria – Associação de Ação Social – Escolinha de Rugby da Trofa para o dia 01 de
dezembro de 2019 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------- DOP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------26.Declaração de caducidade de licença de construção - Processo n.º 400/09 - Requerente: Paulo
Alexandre Assunção de Castro - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------
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27. Declaração de caducidade de licença de construção - Processo n.º 517/11 - Requerente:
Fernanda Maria Neves da Silva - Aprovado por unanimidade -----------------------------------------28. Destaque de parcela de terreno com a área de 884,19m2, sito no Largo 25 de Abril, n.º 17 e
Rua Dr. Avelino Moreira Padrão, na União das Freguesias de Bougado (São Martinho e
Santiago), concelho da Trofa, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Civil,
Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 4585 e inscrito na matriz predial urbana sob
o artigo 11404, 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: Manuel Rodrigues da Silva - Processo n.º 77/19 - Aprovado
por unanimidade -----------------------------------------------------------------------------------------------29. Processo de licenciamento n.º 221/19, em nome de I.M. – Inapal Metal, 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) do Regulamento Geral de Taxas do
Município da Trofa - Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------- TROFÁGUAS --------------------------------------------------------------------------------------------30. Indáqua Santo Tirso/Trofa - Gestão de Águas de Santo Tirso e Trofa, S.A. – Concessão do
Serviço Público Municipal de Abastecimento de Água no Concelho da Trofa – Tarifário para
2020 - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------------------------------------

C.C.

IMP. 648.01
Data: 10.03.15

Página 5 de 5

