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 08 de Maio de 2012, tomou as seguintes deliberações, com eficácia
externa:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Aprovou, por unanimidade, a ata da reunião ordinária de 24 de abril de
2012;
2- Deliberou, por maioria, com 4 votos a favor ( 3 do PPD/PSD e 1 da
Senhora Vereadora Drª Manuela Alves), e 3 abstenções do PS, dar
parecer favorável à celebração de contrato de prestação de serviços para
o Gabinete de Inserção Profissional;
3- Ratificou, por unanimidade, o despacho do Senhor por ter determinado a
isenção de pagamento da taxa de utilização do auditório municipal para a
realização da conferência “ Procuro Mais Saúde- @Cesso À Saúde”;
4- Deliberou, por unanimidade, informar o Senhor João Inácio Almeida
Rego, que, por uma questão de equidade para com os outros feirantes,
não irá reduzir a área do lugar, no entanto,. terá oportunidade de se
deslocalizar para um local com a área pretendida;
5- Aprovou, por maioria, com 3 votos a favor do PPD/PSD , 3 votos contra
do PS e uma abstenção da Senhora Vereadora Drª Manuel Alves e com
o voto de qualidade do Senhor Presidente, os documentos de prestação
de constas da Profiacademus -Escola Profissional de Santa Comba Dão,
Unipessoal, Ld.ª, e ainda , submeter, nos termos da Lei, os documentos
em apreço, à apreciação do órgão deliberativo;
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, 15 de maio de 2012.
O Presidente da Câmara Municipal,

