
Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior 

2016/2017 

Aprovada a proposta n.º 5/2017 referente à atribui-

ção de dezanove bolsas de estudo a alunos do en-

sino superior - ano letivo 2016/2017, no valor glo-

bal de 21.750€, com o objetivo de apoiar os alunos 

naturais ou residentes no concelho, que compro-

vem dificuldades económicas e tenham aproveita-

mento escolar, no prosseguimento do seus estu-

dos. 

 

Alteração ao Regulamento do Orçamento 

Participativo 

Aprovada a proposta n.º 6/2017 alusiva ao início de 

procedimento de alteração ao Regulamento do Or-

çamento Participativo do Município de Seia, visando 

a melhoria da sua operacionalização para o novo 

ciclo a iniciar-se conducente ao Orçamento Partici-

pativo de 2018.  

 

Licenciamentos de Obras Particulares  

Processos Aprovados 

MRG-PROPERTY, S.A. - Castelão (Loteamento urba-

no). 

 

Olga Maria Marques Carvalho Figueiredo - Vinha 

das Lameiras - Figueiredo (Construção de moradia) 

 

Patrícia da Silva Lopes Nereu - Vila Verde 

(Construção de aviário). 

 

Hugo Filipe Tavares dos Santos - Lapa de Tourais 

(Construção de muros). 

 

João Carlos Nunes Fernandes - Lapa de Tourais 

(Legalização de arrumos). 

 

Cláudio Alexandre Gonçalves Pereira (Construção 

de moradia). 

 

António Prata Figueiredo (Ampliação de moradia). 

 

Gregory Reece Smith - Quinta da Ribeira (Alteração 

e ampliação de moradia). 

 

João Pedro Lopes de Pina - Valezim (Alteração de 

moradia). 

 

João Manuel dos Santos Lopes - Vila Verde 

(Alteração de moradia). 

 

Maria da Encarnação Freire Nunes Batista Freire - 

Vide (Recuperação e ampliação de edifício). 

 

Vinocult, Lda. - Paranhos (Alteração de moradia). 

 

Manuel Ferreira Marques (Pedido de ocupação da 

via pública). 

 

Aberturas de Concurso 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de 

concurso, do caderno de encargos e programa de 

procedimento do fornecimento da elaboração do 

projeto de execução da obra de requalificação da  

Reunião de Câmara de 09 de fevereiro 

 2017 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 09/02/2017 

Escola Básica Dr. Abranches Ferrão - Arrifana, com 

o valor base de 7.500€.   

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de 

concurso, do caderno de encargos e programa de 

procedimento do fornecimento da elaboração do 

projeto de execução da obra de requalificação da 

Escola Básica Tourais/Paranhos, com um valor base 

de 7.500€.  

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de 

concurso, do caderno de encargos e programa de 

procedimento da empreitada de remodelação das 

redes de abastecimento de água e drenagem de 

águas residuais na Rua Elias Barcelos - Tourais, 

com um valor base de 73.364,32€.  

 

Relatórios 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação do procedimento de contratação por 

ajuste direto referente à elaboração do projeto de 

reabilitação do edifício do Conservatório - Casa das 

Artes, adjudicando-a à empresa Arquiteto Fritz 

Wessling, Unipessoal, Lda., pelo valor de 14.950€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação respeitante à elaboração de estudo 

técnico, económico e financeiro de viabilidade da 

gestão integrada do ciclo urbano da água nos Mu-

nicípios de Seia, Oliveira do Hospital, Gouveia, Ce-

lorico da Beira e Fornos de Algodres, adjudicando-a 

à empresa ReportMaxi - Consultores, Lda., pelo 

valor de 50.500€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação alusivo à montagem e desmontagem 

em regime de aluguer de tendas para a Feira do 

Queijo 2017, adjudicando-a à empresa VTEEven-

tos, pelo valor de 22.000€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação referente à prestação de serviços para 

nadador salvador, adjudicando-a a André Rui Gar-

cia Nércio, pelo valor de 1.166,67€. 

 

CPCJ - Relatório de Atividades 2016 e Plano 

de Ação para 2017  

A Câmara tomou conhecimento do Relatório de 

Atividades 2016 da Comissão de Proteção de Crian-

ças e Jovens em Risco (CPCJR) e do Plano de Ação 

desta entidade para 2017. 
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