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 Fevereiro de 2008, tomou as seguintes deliberações, com eficácia
externa:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Aprovou, por maioria, as clausulas contratuais do contrato para o empréstimo a
curto prazo até € 5090844.95;
2- Deliberou, por unanimidade, remeter o processo “Revisão do Plano de Pormenor

da Zona Industrial de Santa Comba Dão” ao Gabinete de Planeamento e
Urbanismo da Câmara, para que este prossiga com a tramitação dos
procedimentos a que a Lei obriga;
3- Deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 2 000,00 Euros, ao jovem
César Alexandre Alves ( tetraplégico ), residente no Coval, para ser submetido a uma
intervenção cirúrgica;
4-Deliberou, por unanimidade, assumir o encargo com material e refeições, para o ano
lectivo, no montante de € 195,16, pela frequência de Mariana Lurdes Santos, na
Unidade de Multidificiência /Escola Secundária de Molelos;
5-Deliberou, por unanimidade, proceder à transferência, para o Municipio de Tondela,
do valor de 1 313,00 €, referente à comparticipação, para o ano lectivo 2007/2008,
com transporte de crianças portadores de deficiência do concelho Santa Comba Dão;
6 Deliberou, por unanimidade, ordenar a transferência de € 4 200,00, para a Junta de
Freguesia de São Joaninho, para pagamento de despesas com a vedação da EB1;
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7-Deliberou, por unanimidade, ordenar a transferência de € 1972.30 para a Junta de
Freguesia de Treixedo, para pagamento de colocação de gradeamento na EB1;
8- Deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio extraordinário à União Cultural e
Desportiva de Cagido, no valor de € 500,00.
9- Deliberou, por unanimidade, informar o requerente, Adão Sérgio Correia da Costa,
de que irá ser feito um estudo de viabilidade de utilização do edifício sito na Várzea,
como snack-bar/restaurante, para posterior lançamento de hasta pública.
10- Aprovou, por unanimidade, os trabalhos a mais referentes à empreitada “
Adaptação e Remodelação de Edifício para Integrar Serviços Técnicos da Câmara
Municipal;
11- Deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação camarária tomada em reunião
de 14 de Janeiro último, do requerente Joaninha- Imobiliária e Construções, Lda, mas
tão só no que diz respeito à área total do terreno que passa a ser de 524 m2 e não a
então citada;
12-Deliberou, por unanimidade, e em face do parecer emitido pela Delegação de
Saúde Concelhia, certificar que da exploração avícola, sita no lugar denominado Vale
do Sobreiro, freguesia de São Joaninho, pertença de Luis de Matos Dias Ferreira, não
resulta qualquer inconveniente para a saúde pública;
13-Deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque de parcela de terreno,
requerido por Ana Maria Gomes Rocha, a efectuar do seu prédio sito no lugar de Chão
da Vinha, limite de Casal Bom , reúne os pressupostos exigidos por Lei.
14-Ratificou, por unanimidade, os despachos do Senhor Presidente, cuja competência
lhe foi delegada, em reunião camarária de 04 de Novembro de 2005, através dos
quais foram deferidos os processos infra identificados:-----------------------------------------PROJECTOS NA TOTALIDADE: 70/07, 94/07, 17/07, 13/08, 180/04, 14/08;
PROJECTOS DE ARQUITECTURA:49/07, 10/08, 6/08, 2/08, 28/07, 113/07;
PRORROGAÇÕES:10/06,

126/04,

47/06,

44/05,

173/87;

PROJECTOS

INDEFERIDOS:64/07.;LOTEAMENTO:12/06.------------------------------------------------------Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume.------------------------------------------------Paços do Concelho de Santa Comba Dão, 03 de Março de 2008.
O Presidente da Câmara Municipal,
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