EDITAL
PROFESSOR DOUTOR SALVADOR MANUEL CORREIA
MASSANO
CARDOSO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTA COMBA
DÃO:----------------------------------------------------------------------------------------------------FAZ PÚBLICO, nos termos do artº 91º 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, que esta
Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária de 06 de setembro de 2013, tomou
as seguintes deliberações:---------------------------------------------------------------------------1- Aprovou, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 21 de junho de
2013;
2- Tomou conhecimento do relatório de gestão e prestação de contas do
exercício económico de 2012 da Profiacademus - Escola Profissional de
Santa Comba Dão;
3- Tomou conhecimento da consolidação de contas do Município de Santa
Comba Dão do ano económico de 2012;
4- Tomou conhecimento do Relatório do Auditor externo sobre a
informação financeira do Município de Santa Comba Dão

do 1º

Semestre de 2013;
5- Aprovou, por maioria, com 22 votos a favor ( 14 do PPD/PSD e 8 do PS )
e 3 abstenções ( uma do PPD/PSD e duas do PS ) a proposta de
isenção de pagamento do imposto municipal sobre imóveis (IMI )
respeitante a 3 lotes ( nºs 1, 3 e 4 ) de terreno no loteamento das Pedras
Negras, em que é titular Francisco Rodrigues de Lemos,

conforme

proposta do Executivo;
6- Rejeitou, com 1 voto a favor do PPD/PSD, 6 votos contra do PPD/PSD e
17 abstenções ( 10 do PS e 7 do PPD/PSD ) a proposta “ Profiacademus
–Escola Profissional de Santa Comba Dão - alienação de 75% do capital
social ao CMAD- Conservatório de Música e Artes do Dão, apresentada
pelo Executivo “ ;
7- Tomou conhecimento do teor do e-mail de Filipe Paiva
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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, 10 de setembro de 2013. -----------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

