
Alteração ao Orçamento e GOP 2017 

Aprovada a quarta Alteração ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Câmara Municipal para 2017. 

 

Relatório Preliminar 

Aprovado o Relatório Preliminar para o fornecimento de 

refeições em refeitórios escolares, refeições de confe-

ção local e refeições transportadas, para o Centro Es-

colar de Seia e Centro Escolar de São Romão, no ano 

letivo 2017/2018, propondo a adjudicação à empresa 

Eurest – Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda., 

pelo preço de 83.986,80€. 

 

Protocolo com a Hidromondego - Reabilitação Viá-

ria da E.M. 522 entre S. Martinho e Sta. Marinha 

Aprovada a proposta n.º 95/2017 referente ao Protoco-

lo entre a Hidromondego e o Município de Seia para a 

execução da empreitada de reabilitação viária da Estra-

da Municipal 522 entre São Martinho e Santa Marinha, 

no âmbito do Acordo Quadro que estabelece um con-

junto de medidas como forma de atenuar o impacto 

negativo do cancelamento do Projeto do Aproveitamen-

to Hidroelétrico de Girabolhos. 

 

Regime Excecional PDM 

Aprovada a proposta n.º 96/2017 referente à prorroga-

ção por dois anos do regime excecional previsto no 

artigo 41º do Plano Diretor Municipal (PDM), que esta-

belece um procedimento especial de regularização de 

situações de desconformidade com o Plano. 

 

Restrições do Horário de Funcionamento de Esta-

belecimentos de Bebidas 

Aprovada a proposta n.º 97/2017 relativa à restrição do 

horário de funcionamento do estabelecimento de bebi-

das “Happy Bar”, situado na Avenida Augusto Luís 

Mendes, em Loriga, por motivo de incomodidade ruido-

sa, estabelecendo para o efeito os seguintes limites de 

horário de funcionamento: abertura a partir das 09.00h 

e encerramento até às 02.00h, todos os dias da sema-

na. 

 

Aprovada a proposta n.º 98/2017 referente à restrição 

do horário de funcionamento do estabelecimento de 

bebidas “BomBar”, localizado na Rua Dr. Avelino Cu-

nhal, n.º10 – r/chão, em Seia, estabelecendo para o 

efeito os seguintes limites de horário de funcionamento: 

abertura a partir das 09.00h e encerramento até às 

02.00h, todos os dias da semana. 

 

Contrato de Comodato – “Centro de Convívio de 

Santa Comba” - Orçamento Participativo 2016/2017 

Aprovada a proposta n.º 99/2017 relativa ao Contrato 

de Comodato para cedência de parte da antiga escola 

1º CEB de Santa Comba, para execução do projeto 

vencedor do Orçamento Participativo 2016/201 “Centro 

de Convívio de Santa Comba. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 100/2017 referente ao apoio, 

no valor de 5.000€, para a Banda Filarmónica 1º de 

Janeiro de Carragozela, destinado à execução de 

obras de requalificação no seu edifício sede, designa-

damente na renovação do telhado. 

 

Aprovada a proposta a proposta n.º 101/2017 relativa 

ao apoio, no valor de 7.500€, para a Associação Cultu-

ral e Recreativa do Chaveiral, com vista à realização de 

obras na sua sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 102/2017 referente ao apoio, 

no valor de 1.500€, para a Associação dos Amigos de 

Reunião de Câmara de 10 de agosto 

 2017 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 10/08/2017 

Vasco Esteves de Baixo, para a concretização de 

obras na sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 103/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 2.000€, para a Associação Desportiva, Cultural 

e Recreativa do Carvalhal da Louça, destinado à re-

qualificação do seu edifício sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 104/2017 referente ao apoio, 

no valor de 2.000€, para a Associação de Beneficência 

Cultural e Desportiva de Figueiredo, para a execução 

de obras de beneficiação na sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 105/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 2.500€, para a Associação Desportiva de São 

Romão, visando a requalificação do seu edifício sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 106/2017 referente ao apoio, 

no valor de 5.000€, para a Associação de Beneficência 

Sabugueiro, para a realização de obras na sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 107/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 750€, para a Casa de Santa Isabel, destinado 

à organização da atividade “Caminhando até Santiago 

de Compostela”. 

 

Aprovada a proposta n.º 108/2017 referente ao apoio, 

no valor de 5.000€, para a Fábrica da Igreja Paroquial 

do Sabugueiro, destinado à realização e obras de re-

qualificação da igreja. 

 

Aprovada a proposta n.º 109/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 2.000€ para a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Alvoco da Serra, para a requalificação da Capela Nos-

sa Senhora do Ar. 

 

Aprovada a proposta n.º 110/2017 referente ao apoio, 

no valor de 5.000€, para a Junta de Freguesia de Tei-

xeira, destinado à beneficiação de arruamentos. 

 

Aprovada a proposta n.º 111/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 3.500€, para a Junta de Freguesia de Para-

nhos da Beira, para a beneficiação de arruamentos no 

Chaveiral. 

 

Aprovada a proposta n.º 112/2017 referente ao apoio, 

no valor de 10.000€, para a União das Freguesias de 

Carragozela e Várzea de Meruge, destinado à requalifi-

cação da zona ribeirinha de Várzea de Meruge. 

 

Aprovada a proposta n.º 113/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 50.000€, para a Junta de Freguesia de Vila 

Cova, para a construção do novo açude na Praia Fluvi-

al de Vila Cova. 

 

Aprovada a proposta n.º 114/2017 referente ao apoio, 

no valor de 120.000€, para a União das Freguesias de 

Seia, são Romão e Lapa dos Dinheiros, destinado à 

requalificação e ampliação do cemitério de São Ro-

mão. 

 

Aberturas de Concurso 

Aprovada a abertura de concurso, o caderno de encar-

gos e o programa do procedimento da empreitada de 

construção de ETAR e EEAR das Folgosas – POSEUR

–03–2012–FC–000687, com valor base de 

473.207,45€. 

 

Aprovada a abertura de concurso, o caderno de encar-

gos e o programa do procedimento da empreitada de 

construção de Emissário de Águas Residuais entre Vila 

Chã e ETAR de Seia – POSEUR – 03 – 2012 – FC – 

000740, com valor base de 310.968,05€. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Certidão de Destaque 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2017/41 – Alfredo Vale de Almeida – Santa Mari-

nha. 

 

Auto de Vistoria – Receção Definitiva 

Aprovado o auto de vistoria da receção definitiva da 

empreitada de requalificação da Praia Fluvial de San-

domil. 
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Licenciamentos de Obras Particulares 

Processos Aprovados 

Fernando Augusto Ferrão dos Santos Figueiredo Santa 

Comba (Construção de moradia) 
 

José Manuel Pinto Silva – São Romão (Legalização de 

edifício) 
 

Augusto Freire Costa – Cabeça de Casal de Herança – 

Muro (Alteração de moradia) 
 

Ricardo Sousa Ribeiro – Seia (Construção de moradia) 
 

Filipe da Silva Sobreiro – Barriosa – Vide (Legalização 

de edifício) 
 

Maria de Fátima Oliveira Borges Semede – Sazes da 

Beira (Construção de moradia) 
 

Isilda Nunes Pereira Ferreira – Maceira (Legalização 

de edifício) 
 

Vítor Manuel Saraiva Monteiro – Arrifana (Alteração de 

moradia) 
 

Maria Ilidia Marques Pereira Oliveira – Loriga 

(Construção de moradia) 
 

Filipe José Silva Alves – Sandomil (Alteração de mora-

dia) 
 

Maria Isabel Ribeiro da Silva Guedes - Vide 

(Legalização de edifício) 

 

Aberturas de Concurso 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e do programa do procedi-

mento da elaboração do projeto de requalificação da 

Escola Secundária de Seia, com valor base de 

75.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e do programa do procedi-

mento da aquisição de 21 computadores, com valor 

base de 10.500€. 

 

Relatórios 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar 

para a aquisição de 21 Computadores, propondo a ad-

judicação à Inforestrela – Comércio de Máquinas de 

Escritório, Lda., pelo valor de 10.432,80€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar 

da empreitada de requalificação da Praia Fluvial Dr. 

Pedro – Sra. do Desterro, propondo a adjudicação à 

empresa JOA – José Oliveira Abreu – Construção Civil, 

Lda., pelo valor de 115.374,43€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar 

da empreitada de requalificação da Praia Fluvial do 

Sabugueiro, propondo a adjudicação à empresa Irmãos 

Lopes & Cardoso, Lda., pelo preço de 92.744,73€. 
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