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 22 de agosto de 2012, tomou as seguintes deliberações, com eficácia
externa:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Aprovou, por unanimidade, a ata da reunião ordinária de 24 de julho de 2012;
2- Deliberou, por unanimidade, sob proposta do Senhor Presidente exarar em ata
um voto de pesar pelo falecimento dos senhores: Paulo Dirceu Domingues dos
Santos, Aurélio Martins e António Raul Simões Correia;

3- Ratificou, por unanimidade, os despachos do Senhor Presidente, por ter
determinado a isenção do pagamento de Licença Especial de Ruído, para
Atividades Ruidosas Temporárias a: FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO JOÃO DE
AREIAS (27/07/2012), CENTRO SOCIAL DE VILA POUCA (02/08/2012), GRUPO
DESPORTIVO TREIXEDENSE (02/08/2012), FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE
TREIXEDO (10/08/2012), FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO JOANINHO
(10/08/2012) E FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE TREIXEDO (10/08/2012);
SOCIEDADE FILARMÓNICA LEALDADE PINHEIRENSE (13/08/2012);

4- Ratificou, por unanimidade, o despacho do Senhor Presidente, por ter
determinado a pretensão de Relevo Triunfal, ldª, relativamente à ocupação
ocasional de um lugar na Feira de Santa Comba Dão;

5- Deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de Viveiros João Batista,
Unipessoal, Ldª , continuando este a usufruir do lugar de terrado na Feira de
Santa Comba Dão, desde que proceda ao pagamento dos trimestres em falta;

6- Deliberou, por unanimidade, estabelecer para o ano de 2012 e a aplicar em
2013, o percentual da TMDP em 0,25%, solicitando à Assembleia Municipal que
fixe que fixe o respectivo percentual;

7- Deliberou, por maioria, com 3 votos a favor do PPD/PSD e 3 abstenções, duas
do Partido Socialista e uma da Senhora Vereadora Dr.ª Maria Manuela Dias

Alves, submeter a 2ª revisão ao orçamento e às gop’s ao órgão deliberativo, para
efeitos de aprovação;

8- Nomeou, por maioria, com 4 votos a favor ( 3 do PPD/PSD e um da Vereadora
Sra. Dra. Maria Manuela Alves) e dois votos contra do PS, o funcionário Rogério
Ferreira Antunes, Assistente Operacional, como agente de fiscalização;

9- Deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de destaque requerido por Álvaro
Francisco Marques Dias;

10- Deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à constituição da
compropriedade requerida por João Pedro Loureiro Dias;
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, 31 de agosto de 2012.

O Presidente da Câmara Municipal,

