Reunião de Câmara de 26 de fevereiro
2015
Relatórios
Aprovado o Relatório Preliminar relativo ao aluguer de
viaturas – renting, pelo período de quatro anos, pro-

pação de via pública)
Maria Jacinta de Brito Pina – Loriga (Pedido de ocupação de via pública)

pondo a adjudicação do fornecimento à empresa Lease
Plan – Comércio e Aluguer de Automóveis e Equipa-

Horácio Simão Mendes – Loriga (Pedido de ocupação

mentos Unipessoal, Lda., no valor de 72.560,64€,

de via pública)

acrescido de IVA.

Ana Cristina Salvador marques Dias – Eirô (Alteração
de moradia)

Aprovado o Relatório Final / Adjudicação referente à
empreitada de impermeabilização da cobertura e reforço de vigas no edifício do Mercado – Seia, adjudicando

Nedal Habal – Seia (Alteração e ampliação de moradia)

-a à empresa Civinec – Engenharia e Construção Civil,

António José Ferreira Leitão – Loriga (Pedido de ocu-

Unipessoal, Lda., pelo preço de 18.949,99€, acrescido

pação de via pública)

de IVA.

A Casa dos Meus Avós – Vila Chã (Alteração de edifício – Lar de Idosos)

Apoio Financeiro
Aprovada a proposta n.º 14/2015 referente ao apoio,

José António Mendes Freire – Barriosa – Vide

no valor de 1.000€, para a Associação de Cultura, Re-

(Alteração e ampliação de moradia)

creio, Instrução e Desporto da Folgosa da Madalena,

Francisco

destinado às atividades por ela promovidos.

(Remodelação/ampliação de moradia)

Operações Urbanísticas
Pedido de Certidão de Propriedade Horizontal

Manuel

Santos

Amaral

–

Santiago

Soito da Lapa, Turismo de Aldeia, Lda. - Lapa dos Dinheiros (Alteração e ampliação de edifício - TER)

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º
01/2014/100 – Valdemar de Moura Brito e Ilda Maria
Rodrigues de Brito Moura – Travessa do Ribeiro do
Vento, n.º 3, Alvoco da Serra.

Abertura de Concurso
A Câmara tomou conhecimento da abertura de concurso, do caderno de encargos e do programa de procedimento da empreitada de impermeabilização da cober-

Licenciamento de Obras Particulares
Processos Aprovados
Santa Casa da Misericórdia de Seia – Folgosa da Madalena (Remodelação de Lar de Idosos)
Luís Filipe Freire Vila Nova - Valezim (Pedido de ocu-

tura e reforço de vigas no edifício do Mercado – Seia,
com valor base de 18.956€.

