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 dezembro de 2012, tomou as seguintes deliberações, com eficácia
externa:------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Aprovou, por maioria, a ata da reunião ordinária de 27 de Novembro de
2012;
2- Aprovou, por unanimidade, a 3ª Revisão ao Orçamento e GOP’S para
2013 e deliberou, também, por unanimidade, submeter a mesma à
aprovação da Assembleia Municipal;
3- Deliberou, por maioria, com 3 votos a favor do PPD/PSD e 4 abstenções (
3 do PS e uma da Senhora Vereadora Drª Manuela Alves ) aprovar a
contratação do empréstimo de 6 500.000 € e solicitar à Assembleia
Municipal a necessária autorização, nos termos da Lei; Deliberou, por
maioria, com três votos a favor e 4 abstenções ( 3 do PS e uma da
Senhora Vereadora Drª Manuela Alves ), aprovar o Plano de Ajustamento
Financeiro agora reformulado de acordo com os indicadores e critérios
estabelecidos pela Comissão de Análise, que contempla um empréstimo
a 20 anos no valor de 3 702 977.73 €, no âmbito do PAEL concedido
pelo governo com prazo de maturidade de 20 anos e taxa de juro de
3,22%.. Mais deliberou a Câmara Municipal, também, por maioria, com
três votos a favor do PPD/PSD e 4 abstenções ( 3 do PS e uma da
Senhora Vereadora Drª Manuela Alves ) , submeter à aprovação da
Assembleia Municipal o Plano em apreço e solicitar-lhe autorização para
a contratação do referido
977.73 €.

empréstimo a 20 anos no valor de 3 702

4-

Deliberou, por maioria, com 3 votos a favor do PPD/PSD e 4 abstenções
( 3 do PS e um da Senhora Vereadora Dra. Manuela Alves) aprovar o
orçamento para o ano financeiro de 2013, que inclui o Mapa de Pessoal
do Municipio e submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal;

5- Deliberou, por maioria, com 4 votos a favor ( 3 do PPD/PSD e um da
Senhora Vereadora Drª Manuel Alves ) e com 3 abstenções do PS,
solicitar à Assembleia Municipal autorização para contratação de
empréstimos a curto prazo, durante o período de vigência do orçamento
de 2013;
6- Deliberou, por maioria (com 3 abstenções do PS e 4 votos a favor ( 3 do
PPD/PSD e um da Senhora Vereadora Drª Manuel Alves )., para os
efeitos previstos no nº 1 do artigo 25º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto,
solicitar à Assembleia Municipal a aprovação do projeto de Regulamento
de Organização dos Serviços do Municipio de Santa Comba Dão, que
reflete adequação da respetiva;
7- Deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que aprove ,
a dissolução da Empresa Municipal Combanima- Espaços E.M, aprovada
por este órgão deliberativo, em sessão ordinária de 22 de setembro de
2006, sob proposta da Câmara Municipal tomada em reunião de 13 de
setembro de 2006;
8-

Deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de Fernando da Silva
Miroto;

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, 14 dezembro de 2012.
O Presidente da Câmara Municipal,

