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JOÃO ANTÓNIO DE SOUSA PAIS LOURENÇO, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTA COMBA DÃO:_______________________________
FAZ PÚBLICO, em cumprimento do prescrito no nº 1 do artigo 91º da Lei
número 169/99, de 18 de Setembro, que esta Câmara Municipal, em sua
reunião ordinária de 25 de Agosto de 2008, tomou as seguintes deliberações
com eficácia externa:______________________________________________
Deliberado, por maioria, com 3 votos a favor da coligação PPD/PSD.CDS-PP,
1 voto contra e duas abstenções do PS, face à proposta do Sr. Presidente,
aprovar o relatório de avaliação prévia e respectiva fundamentação para a não
sujeição à avaliação ambiental estratégica da revisão do plano de pormenor do
parque industrial de Santa Comba Dão;________________________________
Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município
de Santa Comba Dão e a Associação de Profissionais de Desporto e Educação
Física de Santa Comba Dão, conferindo poderes ao Sr. Presidente para
proceder à assinatura do mesmo;____________________________________
Deliberado, por maioria, com os votos contra dos vereadores do PS, proceder
à aprovação da tabela de tarifas de estacionamento, submetendo-a, nos
termos da alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
ao órgão deliberativo, para efeitos do prescrito na alínea e) do nº 2 do artigo
53º;____________________________________________________________
Deliberado, por unanimidade, no âmbito da competência que confere à
Câmara Municipal a alínea v) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de
Setembro, estabelecer como “ Lugar da Quinta da Amieira”, o assinalado na
planta anexa ao ofício nº 214/08, da Junta de Freguesia de Santa Comba Dão;
como “Bairro da EDP”, a rua que serve de acesso principal ao bloco
habitacional em causa e Praceta da Av. Vasco da Gama, a rua sem saída que
entronca na Av. Vasco da Gama do lado direito do sentido descendente;_____
Deliberado, por unanimidade, face à proposta do Sr. Presidente e planta
apresentada, autorizar o estacionamento em passeio na Quinta da AmieiraSanta Comba Dão, ordenando a colocação da devida sinalização;___________
Deliberado, por unanimidade, ceder, para os fins solicitados, à Associação
Sócio Cultural de S. João Evangelista as instalações onde actualmente
funciona a creche de Castelejo, após o encerramento da mesma;__________
Deliberado, por unanimidade, face ao pedido de aquisição do terreno ao lado
do lote 86, sito ao bairro social, localizado no Serrado, pelo Sr. Mário João
Figueiredo Calixto, informar que a pretensão não é viável para os fins
pretendidos, uma vez que o terreno em causa é parte integrante do loteamento
correspondendo aos lotes nºs 87 a 93, destinados a garagem;______________
Deliberado, por unanimidade, certificar que o destaque pretendido para o
prédio misto, inscrito na matriz predial rústica e urbana da freguesia de Pinheiro
de Ázere sob os nºs 2133 e 822, respectivamente e requerido por Maria
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Serafina Meneses dos santos Monteiro, reúne os pressupostos do nº 4 do
artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com a alteração que
lhe foi produzida pelo Decreto-Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro.;___________
Deliberado, por unanimidade, rectificar a deliberação camarária tomada sob o
título “ Pedido de Destaque de Parcela de Terreno, ao Abrigo do Decreto-Lei nº
555/99 de 16 de Dezembro, com a alteração que lhe foi produzida pelo
Decreto-Lei nº 177/2001, de 4 de Junho”, em reunião de 14 de Janeiro do ano
em curso, face ao aditamento solicitado pelos interessados, Srs. Vítor Leite da
Silva, Maria Clara Cruz Leite da Silva, Maria Helena Cruz Leite da Silva, Vítor
José Cruz Leite da Silva e Maria de Fátima Cruz Leite da Silva Domingues, no
sentido de constar da identificação da parcela que a área a destacar é
subtraída da área descoberta comum do prédio inscrito na matriz sob o artigo
1452;___________________________________________________________
Deliberado, por unanimidade, face aos pareceres técnicos emitidos para o
efeito, dar parecer favorável à constituição de compropriedade a levar a efeito
no prédio rústico, denominado” Costa do Soito”, inscrito na matriz sob o artigo
5213 da freguesia de Treixedo, de conformidade com o requerido por
Guilhermina Dias dos Santos, não conferindo a mesma quaisquer direitos de
construção ou divisão em lotes com vista ao mesmo fim;__________________
Deliberado, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente, cuja
competência lhe foi delegada, em reunião camarária de 4 de Novembro de
2005, através dos quais foram deferidos os processos, abaixo discriminados:__
Projectos na totalidade: 60/08, 61/08, 57/08, 56/08, 59/08, 88/07, 64/08,
65/08.__________________________________________________________
Projectos de Arquitectura: 19/08.___________________________________
Prorrogações: 68/07,64/90, 4/04, 126/04, 13/07, 253/92._________________
Processos de vistorias: 137/96._____________________________________
Requerimentos Indeferidos: 37/08.__________________________________
Loteamentos: 11/07 ( Alteração ).____________________________________
Paços do Concelho de Santa Comba Dão, 28 de Agosto 2008.
O Presidente da Câmara Municipal,

