DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA EM

19 DE DEZEMBRO DE 2019
------ PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------- Conhecimento do Calendário das Reuniões de Câmara para o ano de 2020, elaborado de
acordo com a Regimento de Câmara Municipal da Trofa ------------------------------------------------------- Conhecimento do acórdão proferido no âmbito do processo que correu termos no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Penafiel, sob o n.º 334/19.0BEPNF, em que era autora, Atlantinível –
Construção Civil, Lda. e réu, o Município da Trofa -------------------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------ PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO-----------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da reunião ordinária pública realizada em 05 de dezembro de 2019 –
Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------------------- DAF----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Cedência de equipamentos móveis à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Romão
do Coronado para a realização das Festas em honra de São Gonçalo, em Covelas - Aprovado
por unanimidade -----------------------------------------------------------------------------------------------3. Cedência de equipamentos móveis à Associação de pais e Encarregados de Educação da
Escola EB1/JI da Esprela para a realização da Festa de natal - Aprovado por unanimidade ---------- DCTDJ------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Aceitação de doação da sociedade CEREALIS – Produtos Alimentares S.A., para o projeto do
coro dos Meninos Cantores do Município da Trofa, ao abrigo da Lei do Mecenato - Aprovado
por unanimidade -----------------------------------------------------------------------------------------------5. Aceitação de doação da sociedade Costas & Oliveira, S.A., para a realização da Expotrofa e
outras atividades da Câmara Municipal da Trofa, ao abrigo da Lei do Mecenato - Aprovado por
unanimidade------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Atribuição de apoio financeiro pontual para a Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago de
Bougado para realização das Festas em Honra de Santa Luzia - Aprovado por unanimidade --------- DOMME ---------------------------------------------------------------------------------------------------7. Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao
Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização na Rua Sobreiros Juntos, 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 ---------------------
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8. Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município da Trofa – Alteração ao
Ordenamento de Trânsito – Colocação de sinalização na Rua São João Bosco, 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Atribuição de Topónimos na União das freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago) e na
freguesia do Muro e extensão de topónimos existentes na União das freguesias de Bougado (São
Martinho e Santiago), na freguesia de Covelas, na freguesia do Muro e na União das freguesias do
Coronado (São Romão e São Mamede) - Aprovado por unanimidade -------------------------------10.Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao
Clube Desportivo Trofense da Trofa para os dias 07 e 08 de dezembro de 2019 – Ratificação
11. 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 08 de
dezembro de 2019 – Ratificação - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------12. 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 os dias 14 e 15
de dezembro de 2019 – Ratificação - Aprovado por unanimidade -----------------------------------13.Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao
Clube Desportivo Trofense da Trofa para os dias 14 e 15 de dezembro de 2019 – Ratificação Aprovado por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------14. Atribuição de apoio, na modalidade de transporte, a ser realizado em veículos municipais, ao
Agrupamento n.º 1283 de Alvarelhos do Corpo Nacional de Escutas para os dias 14 e 15 de
dezembro de 2019 – Ratificação - Aprovado por unanimidade --------------------------------------------- DOP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Destaque de parcela de terreno com a área de 21.855,00m2, sito na Rua da Industria, na
Freguesia de Alvarelhos e Guidões, concelho da Trofa, a desanexar do prédio descrito na
Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Trofa sob o n.º 538 e
inscrito na matriz predial sob o artigo 3256, 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: Joaquim Silva – Sociedade de
Gestão de Imóveis, S.A.- Processo n.º 130/19 - Aprovado por unanimidade ---------------------------- TROFÁGUAS ---------------------------------------------------------------------------------------------
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16. 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 – Aprovação do
Tarifário para 2020 em substituição do aprovado em reunião de câmara realizada em 05 de
dezembro de 2019 - Aprovado por unanimidade ---------------------------------------------------------

C.C.
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