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 25 de Maio de 2009, tomou as seguintes deliberações, com eficácia
externa:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Deliberou, por unanimidade, nomear para a integrar a comissão de avaliação
plurisdisciplinar de inventário os seguintes elementos: Engº José Alexandre
Canotilho Lage, Arqª Tânia José Tomaz Cabral e pelos Coordenadores Técnicos,
Jorge Manuel Andrade Ferreira e Jorge Carvalho Santos;-------------------------------2- Aprovou, por unanimidade, a proposta de Regulamento do Conselho Municipal de
Juventude e deliberou, também, por unanimidade, submeter, 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, em consonância com o artº 25º da citada Lei nº 8 /2009, de 18 de
Fevereiro, Mais deliberou a Câmara Municipal solicitar ao órgão deliberativo a
indicação de um membro de cada partido representado na Assembleia Municipal,
para integrar o conselho municipal de juventude, ao abrigo da alínea b) do artigo 4º
da Lei nº 8/2009, de 18 de Fevereiro, em conjugação com o artº 3º do projecto de
regulamento, caso este mereça a aprovação do Órgão Deliberativo; -----------------3- Deliberou, por maioria, com 3 votos a favor da coligação PPD/PSD.CDS/PP, e 4
abstenções, sendo 3 do PS e uma da coligação, aprovar a abertura do concurso
público para a construção de uma nova piscina municipal a construir em terrenos a
adquirir junto ao Estádio Municipal (Laje do Mamão), ficando a adjudicação da
empreitada dependente do financiamento através do POVT. e ainda dependente
da arrecadação de uma receita na venda das actuais Piscinas Municipais que
permita cobrir ou superar o valor da comparticipação de 30% que a Câmara terá
que suportar;
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4- Deliberou, por unanimidade, notificar os feirantes António Manuel P. Patinhacartão nº 78, Jorge M. Santos Guilherme-cartão nº320, José Fernando Castro
Leite- cartão nº 451, Maria Herminia A. Marques- cartão nº 69, Maria da Luz
Antunes Maneira- cartão nº 57, Maria Quitéria Cruz- cartão nº 452 e Sylvie
Chistiane Mercier-cartão nº 408, nos termos do artigo 100º, em conjugação com o
artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, para se pronunciarem por
escrito, no prazo de 10 dias, contados da recepção da respectiva notificação,
acerca da ausência injustificada na feira;-------------------------------------------------------5- Deliberou, por unanimidade, informar o EcoClube que irá estudar o assunto e
recolher mais informações, para subsequente decisão sobre a matéria. --------------6- Deliberou, por unanimidade, e dado o interesse para o concelho de qualquer uma
das infraestuturas apontadas , ceder à Policlínica Santa Columba , Ldª, para os
fins em causa, o lote de terreno nº 1/2/3, sito na Laje do Mamão, ou Quinta do
Mamão, com a área de 4 300 m2.-----------------------------------------------------------------7- Deliberou, por unanimidade, autorizar, por mais cinco anos, a ocupação da via
pública, devendo, no entanto, a empresa Ribeira d’Água pagar as taxas de
ocupação respeitantes ao ano transacto.-----------------------------------------------------8- Deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de São João de Areias,
um subsídio no valor de 1 450,00 Euros, para ajuda na construção de um barracão
agrícola..-------------------------------------------------------------------------------------------------9- Deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade Filarmónica Fraternidade de São
João de Areias um subsídio extraordinário no montante de € 1. 000,00, para fazer
face às despesas havidas com o II Festival de Bandas. – Fesbandas. -----------------10- Deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade Filarmónica Fraternidade de São
João de Areias um subsídio extraordinário no montante de € 1. 000,00, para fazer
face às despesas com a gravação do seu 2º CD.-------------------------------------------11- Deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque requerido por José Manuel
da Costa Braz, reúne os pressupostos exigidos por Lei;-----------------------------------12- 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 Emília da Piedade Prata Ferreira;--------------------------------------------------13- Deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos do senhor Presidente , cuja
competência lhe foi delegada, em reunião de Câmara de 4 de Novembro de 2005,
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através dos quais foram deferidos os processos/requerimentos números: Projectos
De Arquitectura: 21/09. Prorrogações: 44/2001.-----------------------------------------------14- Aprovar o relatório e orçamento relativo à candidatura ao programa SOLARH,
apresentada por Olinda Rodrigues Almeida;-------------------------------------------------15- . Aprovar o relatório e orçamento relativo à candidatura ao programa SOLARH,
apresentada por Sérgio Nunes Marques.-------------------------------------------------------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, 01 de Junho de 2009.
O Presidente da Câmara Municipal,
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