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 13 de novembro de 2012, tomou as seguintes deliberações, com eficácia
externa:------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Aprovou, por maioria, a ata da reunião ordinária de 23 de outubro de
2012;
2- Aprovou, por maioria, com 3 votos contra do PPD/PSD e 4 votos a favor (
3 do PS e um da Senhora Vereadora Drª Manuela Alves), a proposta de
retirada das seguintes competências : alíneas e), f), g), l ), n) q) e u) do
nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro; e alíneas d) ( última
parte ), e), f), h), i) l) e m), do nº 2 do citado artigo 64º ;
3- Aprovou, por unanimidade, no âmbito do SIADAP os seguintes objetivos
estratégicos: OE1 - Assegurar os níveis de satisfação dos serviços
prestados aos Munícipes e às entidades externas; OE2 - Otimizar os

recursos existentes, através da eliminação do desperdício e da
redução dos custos de contexto; OE3 - Melhorar o nível de gestão

da informação; OE4 - Assegurar a eficácia das ações planeadas
ou iniciadas;
4- Aprovou, por maioria, com 4 votos a favor ( 3 do PPD/PSD e um da
Senhora Vereadora Drª Manuela Alves ) e 3 votos contra do PS, o
protocolo de cooperação entre a Associação de Profissionais de Desporto
e Educação Física de Santa Comba Dão e a Câmara Municipal de Santa
Comba Dão;
5- Ratificou o despacho do Senhor Presidente, referente à isenção do
pagamento de Licença Especial de Ruído, para Atividades Ruidosas

Temporárias à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Couto do
Mosteiro;
6- Deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do feirante Ana Lúcia da
Silva Machado;
7- Deliberou, por unanimidade, resolver o contrato com a empresa VildaConstrução Civil, celebrado em 19 de dezembro de 2011, referente ao
concurso” Rede Urbana para a Competitividade e Inovação –
Requalificação, Adaptação e Ampliação da EB1 ( nº 1 ) de Santa Comba
Dão em Pólo de Empreendedorismo Social;
8- Aprovou, por unanimidade, o pedido de isenção de pagamento de taxas
ao abrigo do Regulamento de urbanização, edificação e taxas de
operações urbanísticas - Procº nº 7/2012- requerido por Anabela Soares
Veloso;
9- Deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao pedido de destaque
dos requerentes: Maria Adelaide

de Andrade Coelho dos Santos por

Maria Clotilde Gomes Cordeiro Lourenço, Eugénia Gomes Cordeiro
Oliveira e Maria da Glória Gomes Cordeiro
10- Deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à constituição da
propriedade horizontal, requerida por Amadeu Gonçalves Cura & Filhos,
Ldª.
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, 21 novembro de 2012.
O Presidente da Câmara Municipal,

