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 13 de Outubro de 2008, tomou as seguintes deliberações, com eficácia
externa:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Tomou conhecimento do protocolo celebrado entre a Combanima- Espaços
Municipais, EM e a Associação de Profissionais de Desporto e Educação
Física de Santa Comba Dão;
2- Deliberou, por unanimidade, não aceitar a minuta do auto-de entrega para a
rede viária municipal do concelho de Santa Comba Dão dos Lanços da EN.2
entre os Kms 214+938 e 218+400 e entre os kms 220+300 e 221+300, na
extensão total de 4,462 Kms, nas condições propostas;
3- Aprovou, por unanimidade, a minuta do protocolo de colaboração a celebrar
com o Instituto Nacional de Estatísticas, com vista à construção e actualização
de uma infra-estrutura geográfica de suporte à realização de operações
estatísticas de recolha de dados no âmbito do Sistema Estatístico Nacional (
SEN) designadamente as operações de natureza censitária, bem como a
implementação

e manutenção de um sistema digital de georreferenciação,

compreendendo os seguintes projectos: Base Geográfica de Referenciação de
Informação ( BGRI ) e Base Geográfica de Edifícios ( BGE ) , e conferiu
poderes ao Senhor Presidente para a necessária assinatura;
4- Deliberou, por unanimidade, dada as dúvidas suscitadas e porque no processo
constava o pedido a dois jornais, mas tão só a existência de uma publicação,
votar, em próxima reunião, depois de clarificada a questão processual, o
assunto” Concurso Público, nos termos do Decreto-Lei nº 197/99, de 08 de
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Junho, para Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes = Apreciação e
eventual adjudicação, com aprovação da respectiva minuta de contrato a
lavrar;
5- Deliberou, por unanimidade, tendo por base o Relatório Final emitido pela
Comissão de Análise , adjudicar à Firma Embeiral - Empreiteiros das Beiras,
S.A. a empreitada de Requalificação e Revitalização da Ex-En2 ( Km 210+950
até à Intersecção com a Ex-En 234) e da Ex-En234 ( Km60+550 Até Ao
Km63+050),

pelo valor da sua proposta no montante de 809.371,50 €

(oitocentos e nove mil trezentos e setenta e um euros e cinquenta cêntimos),
acrescido do IVA à taxa em vigor , e, aprovar a minuta do respectivo contrato a
celebrar para o efeito;
6- Deliberou, por unanimidade, tendo por base o Relatório Final emitido pela
Comissão de Análise, adjudicar à Scoprolumba/Embeiral –ScoprolumbaSociedade de Construções e Projectos, Ldª/ Embeiral- Empreiteiros das Beiras,
SA, a empreitada de Construção do Centro Educativo Norte – Amainhos –
Treixedo ( Santa Comba Dão ) pelo valor da sua proposta no montante de € 2
910.210,88 ( dois milhões novecentos e dez mil duzentos e dez euros e oitenta
e oito cêntimos), acrescido do IVA à taxa em vigor, e aprovar a minuta do
respectivo contrato a celebrar para o efeito;
7- Deliberou, por unanimidade, autorizar os munícipes interessados a proceder à
ligação dos ramais à rede de águas da Póvoa de João Dias, em Treixedo,
devendo para o efeito encetar o necessário processo na secção de Taxas e
Licenças do Município. Mais deliberou a Câmara Municipal também, por
unanimidade, dar conhecimento desta deliberação à Empresa Águas do
Planalto e ordenar a devida publicidade;
7- Deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque de parcela de terreno,
requerido por Januário Gomes Varela e Maria Helena Gomes da Costa Vieira a
efectuar do seu prédio sito na Rua General Leão, em Santa Comba Dão, reúne
os pressupostos exigidos por Lei;
8- Deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos do senhor Presidente da
Câmara Municipal, João António de Sousa Pais Lourenço, cuja competência
lhe foi delegada, em reunião de Câmara de 4 de Novembro de 2005, através
dos quais foram deferidos os processos/requerimentos números: Projectos Na
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Totalidade: 73/08, 36/08, 74/08, 68/08, 66/08.-Projectos de ArquitecturA:14/02,
75/08, 3/07, 28/08, 67/08, 48/08, 63/08, 50/08, 149/93; Prorrogações: 173/00,
10/07, 284/67;Processos d e Vistorias:116/71, 24/08, 212/92, 107/07 e
Processos Indeferidos: 55/08-----------------------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, 17 de Outubro de 2008.
O Presidente da Câmara Municipal,
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