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 12 de junho de 2012, tomou as seguintes deliberações, com eficácia
externa:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Aprovou, por maioria, a ata da reunião ordinária de 22 de maio de 2012;
2- Foram rejeitados os documentos de prestação de contas de 2011, da
Empresa Municipal Combanima- Espaços Municipais EM, com três votos
a favor do PPD/PSD, e quatro votos contra, sendo três dos Vereadores
do Partido Socialista e um da Senhora Vereadora Drª Manuela Alves,

3- Aprovou, por unanimidade, e mandou submeter ao órgão deliberativo a
seguinte proposta: 1- A concessão da Exploração da Rede de Drenagem
de Águas Residuais Domésticas à Associação de Municipios da Região
do Planalto Beirão (AMPRB). 2- O lançamento de um concurso público
por parte da AMRPB, com o objectivo de escolher uma empresa que se
responsabilize pela Exploração do Sistema, incluindo a execução de
todas as obras necessárias. 3-Com a concessão da exploração não
haverá quaisquer encargos adicionais para os munícipes, em matéria de
exploração da rede de drenagem de águas residuais domésticas,
mantendo-se apenas a tarifa de utilização actualmente em vigor,
suscetível de atualização anual em função do índice de preços ao
consumidor sem habitação a publicar pelo INE. 4- Qualquer alteração
futura dos encargos para os munícipes, nesta matéria, carece de
aprovação prévia pela Câmara Municipal.;

4- Deliberou, por unanimidade, ordenar a abertura do procedimento de
consulta pública consulta pública para aquisição de serviços de
confecção e fornecimento de refeições aos alunos do ensino -pré-escolar
e do lº ciclo que frequentam os três Centros Escolares Norte, Centro e
Sul, aprovando o programa de procedimento e caderno de encargos ;

5- Aprovou, por unanimidade, o projeto da 4ª alteração ao PDM e devolveu
o mesmo ao Gabinete de Planeamento e Urbanismo, para que seja dada
a necessária continuidade ao processo

6- Deliberou, por maioria, com 4 votos a favor ( 3 do PPD/PSD e 1 da
Senhora Vereadora Drª Manuela Alves), e 3 abstenções do PS, adjudicar
a prestação de serviços para o exercício de funções no GIP a Sílvia
Andreia Gonçalves dos Santos;

7- Deliberou, por maioria,.com 3 votos a favor ( 2 do PPD/PSD e um da
Senhora Vereadora Drª Manuela Alves) e 4 abstenções ( 3 do PS e uma
do Senhor Vereador Dr. António Correia)
Regulamento de Utilização e funcionamento

submeter o projecto de
da Ecopista do Dão á

Assembleia Municipal, para aprovação;

8- Ratificou, por unanimidade, o despacho do Senhor por ter determinado a
a isenção do pagamento da taxa respeitante à emissão do alvará de
licença nº 2/2012, ao Centro Social de Vila Pouca;

9- Deliberado, por unanimidade, remeter à próxima reunião uma alteração
ao regulamento de publicidade;

10- Deliberou, por unanimidade, devolver o pedido de isenção de IMI à
Sociedade Filarmónica de São João de Areias para que esta encete o
necessário processo administrativo para obtenção de declaração de
utilidade publica, disponibilizando os Serviços Municipais para ajudar na
tramitação do processo

11- Deliberou, por unanimidade, informar a Escola Beira Aguieira que os
cursos de Técnico de Gestão do Ambiente e Técnico de Turismo não
colidem com os que são ministrados na PROFIACADEMUS- Escola
Profissional de Santa Comba Dão;

12- Tomou conhecimento da intenção de desistência do lugar na feira de
Santa Comba Dão, apresentado pelo feirante Carlos Henriques António;

13- Deferir a pretensão do feirante Augusto Manuel Ferreira Carvalho,
continuando este a usufruir do lugar de terrado na Feira de Santa Comba
Dão, desde que proceda ao pagamento dos trimestres em falta.
14- Deliberou, por unanimidade, isentar Ângela Maria Batista do pagamento
das taxas respeitantes ao processo de obras nº 47/2009;

15- Deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque requerido por Maria
Elvira de Carvalho.

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, 18 de junho de 2012.
O Presidente da Câmara Municipal,

