EDITAL
João António de Sousa Pais Lourenço, Presidente da Câmara Municipal do
Concelho de Santa Comba Dão, no uso da competência que lhe é cometida pela
alínea v) do nº 1 do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com a alteração
que lhe foi produzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, faz público, nos termos
do nº 1 do artº 91º da mesma Lei, que a Câmara Municipal, em reunião ordinária
pública de 24 de abril de 2012, tomou as seguintes deliberações, com eficácia
externa:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Aprovou, por maioria, a ata da reunião ordinária de 27 de março de 2012;
2- Ratificou, por unanimidade, as decisões do Senhor Presidente, referentes
à isenção do pagamento de Licença Especial de Ruído, para Atividades
Ruidosas Temporárias a Instituições locais;
3- Homologar o auto de arrematação da hasta pública para venda de 65
bancas no Mercado Municipal;
4- Deliberou, por unanimidade, ceder o edifício da Escola Primária da Póvoa
dos Mosqueiros à Associação do Rancho Folclórico “ As Lavadeiras do
Mondego”;
5- Deliberou, por unanimidade, submeter a proposta que sustenta a
necessidade de suspensão e estabelecimento de Medidas Preventivas,
no quarteirão localizado junto ao limite do Centro Antigo de Santa Comba
Dão, localizado entre o Mercado Municipal e a Casa da Cultura, à
aprovação da Assembleia Municipal;
6- Deliberou, por maioria, com 3 votos a favor, dois do PPD/PSD e um da
Senhora Vereadora Drª Manuela Alves, e 3 abstenções do PS, ordenar a
abertura de procedimento concursal comum de Recrutamento para
Ocupação de Postos de Trabalho, previstos e não ocupados no Mapa de
Pessoal do Município, em Regime de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas

por

Tempo

Indeterminado

para

os

seguintes

lugares:

Carreira/Categoria de Técnico Superior – Um Técnico Superior, Área de
Psicologia e um Técnico Superior, Área de Línguas e Literaturas
Modernas, com Curso de Especialização em Ciências Documentais -

Opção Arquivo; Carreira/Categoria Assistente Técnico, um Assistente
Técnico, Área de Técnico de Electrónica, Carreira/Categoria de
Assistente Operacional, Um lugar de Assistente Operacional, Área de
Mecânica, e solicitar a necessária autorização à Assembleia Municipal.
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume e ainda no sitio www.cm-santacombadao.pt.
Paços do Concelho de Santa Comba Dão, 02 de maio de 2012.
O Presidente da Câmara Municipal,

