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 5A/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 26 de Janeiro de 2009, tomou as seguintes
deliberações, com eficácia externa:--------------------------------------------------------------------------------

1- Aprovou, por maioria, com 3 abstenções do Partido Socialista e quatro votos a
favor da coligação PPD/PSD.CDS/PP, a proposta de Alteração do Regulamento de
Trânsito e bem assim a proposta de Regulamento de Utilização do Cartão Especial
de Acesso às Zonas de Trânsito, Condicionado;---------------------------------------------2- Deliberou, por unanimidade, proibir o trânsito na Rua de acesso ao Rossio Sentido Rotunda dos Bombeiros/Rossio, com excepção dos moradores e eliminar
o sentido proibido na mesma Rua no troço dos ecopontos até à mesma Rotunda,
dado estarem a decorrer arranjos urbanísticos no Centro Histórico da Cidade;------3- Aprovou, por maioria, com 3 abstenções do Partido Socialista e quatro votos a
favor da coligação PPD/PSD.CDS/PP, a proposta de fraccionamento de
pagamento dos cartões anuais e semestrais de estacionamento, e o clausulado do
contrato que lhe vinha apenso;-------------------------------------------------------------------4- Deliberou, por unanimidade, autorizar a despesa para lançamento do concurso
para concessão da exploração das cozinhas dos centros educativos;----------------5- Deliberou, por maioria, com 3 votos contra do Partido Socialista e quatro votos a
favor da coligação PPD/PSD.CDS/PP, fixar em 1,5% a actualização das taxas em
previstas no Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças e Regulamento Municipal
de Urbanização, Edificação e Taxas de Operações Urbanísticas, com efeitos a
partir de 01 de Fevereiro de 2009;----------------------------------------------------------------6- Deliberou, por maioria, com três abstenções do PS e quatro votos a favor da
coligação PPD/PSD.CDS/PP, aprovar o estudo fundamentado sobre a actual
situação financeira do Municipio e com um Plano de Saneamento Financeiro (nº 2
do artigo 4º do Decreto-Lei nº 38/2008, de 07 de Março, ), para o período a que
respeita o empréstimo de Saneamento Financeiro , nos termos do nº 2 do artigo
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40º da Lei nº 2/87, de 15 de Janeiro ( LFL ) e nos artigod 3º a 7 º do Decreto-Lei nº
38/2008, de 07 de Março, ,que aqui se dá por reproduzido na íntegra, depois de
assinado por todos os presentes ficando arquivado em pasta própria, e contratar o
empréstimo em causa junto da Caixa Geral de Depósitos nas condições propostas,
cujo clausulado se dá aqui por reproduzido na íntegra, ficando também assinado e
arquivado em lugar próprio. Mais deliberou a Câmara Municipal, nos termos da
alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, submeter, esta
deliberação à Assembleia Municipal, para os efeitos estatuídos no nº 3 do artigo
40º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, em conjugação com o estatuído na alínea d
) do nº 2 e nº 7 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Por último e para que esta deliberação se torne,
desde já, eficaz, foi aprovada em minuta, nos termos e como preceitua o nº 3 do
artigo 92º da já citada Lei nº 169/99, de 18 de Setembro;--------------------------------7- Deliberou, por unanimidade, contrair o empréstimo a Curto Prazo, junto
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Santander Totta, por considerar a proposta mais vantajosa;-----------------------------8- Delibero, por unanimidade, aprovar o Projecto de Regulamento Municipal de
Toponímia e Numeração de Policia do Concelho de Santa Comba Dão e submeter
o mesmo , nos termos da alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de
Setembro, esta deliberação à Assembleia Municipal, para os efeitos estatuídos na
alínea a ) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Mais deliberou a Câmara Municipal solicitar à
Assembleia Municipal a indicação de 3 cidadãos de idoneidade e prestigio
reconhecido para integrar a Comissão Municipal de Toponímia, ao abrigo do nº 2
do artigo 4º do projecto de Regulamento em apreço, caso este mereça a
aprovação do Órgão Deliberativo;-----------------------------------------------------------------9- Deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro de Bem Estar - Social Professor
Oliveira e Costa um subsidio eventual no montante de € 25 000,00 , para
reconstrução de habitação bifamiliar.------------------------------------------------------------10- Deliberou, por unanimidade, nos termos do número 1 do artigo 54º da Lei nº
64/2003, dar parecer favorável à constituição da compropriedade em que é
requerente José do Amaral Mateus --------------------------------------------------------------11- Deliberou, por unanimidade, nos termos do número 1 do artigo 54º da Lei nº
64/2003, dar parecer favorável à constituição da compropriedade em que é
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requerente António Ezequiel Dias Pais;--------------------------------------------------------12- Aprovou, por unanimidade, o projecto para construção de barracão destinado a
arrumos de equipamento de Jardinagem, requerido por Zita Maria Ferraz de Sousa
Cunha:---------------------------------------------------------------------------------------------------13- Deliberou, por unanimidade, isentar, nos termos do Regulamento de Urbanização,
Edificação e Taxas de Operações Urbanísticas, do pagamento de taxas -Procº de
Obras nº 22/2007, o requerente Liliana Antunes Coimbra Trindade; ------------------14- Deliberou, por unanimidade, isentar, nos termos do Regulamento de Urbanização,
Edificação e Taxas de Operações Urbanísticas, do pagamento de taxas -Procº de
Obras nº 67/2006, o requerente Armando José Varela de Sousa;----------------------15- Deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos do senhor Presidente da
Câmara Municipal, João António de Sousa Pais Lourenço, cuja competência lhe foi
delegada, em reunião de Câmara de 4 de Novembro de 2005, através dos quais
foram deferidos os processos/requerimentos números: Projectos na Totalidade:
106/08, 97/03, 94/08, 99/08, 102/08, 103/08, 100/08, 51/07.Projectos de
Arquitectura: 108/08, 89/08, 101/08; Prorrogações: 22/07, 268/00, 25/07, 61/04,
118/91, 191/86, 189/82. Processos de Vistorias: 30/08, Processos Indeferidos:
83/08-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume e ainda no portal www.cm-santacombadao.pt
Paços do Concelho de Santa Comba Dão, 30 de Janeiro de 2009.
O Presidente da Câmara Municipal,
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