Reunião de Câmara de 11 de maio
2018
Prorrogação de prazo para apresentação de pro-

mina a intenção de adjudicação das propostas apre-

postas - Empréstimo a Médio/Longo Prazo - Amorti-

sentadas pelas instituições financeiras: Banco BPI; Cai-

zação Integral do PAEL Empréstimos PRF

xa de crédito Agrícola Mútuo Serra da Estrela; Banco

Ratificada a Proposta n.º 76/2018 referente à prorroga-

Santander Totta; Millenniun BCP e Caixa Geral de De-

ção de prazo para apresentação de propostas - Em-

pósitos,

préstimo a Médio/Longo Prazo até 37.350.000,00 €,

15.000.000€, 6.500.000€, 4.000.000€, 4.390.218€ e

para Amortização Integral do PAEL e Empréstimos

7.459.782€ respetivamente.

com

montantes

de

financiamento

de

PRF.
Contrato de Comodato
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual

Aprovado o Contrato de Comodato entre o Município

Aprovada a proposta n.º 77/2018 relativa ao apoio, no

de Seia e o Grupo de Concertinistas da Folgosa da

valor de 3.300€, para cada uma das Associações de

Madalena que visa a cedência da Escola Primária na

Bombeiros Voluntários do Concelho de Seia, para a

Folgosa da Madalena, para sede do referido Grupo.

aquisição de equipamentos de proteção individual.
Operações Urbanísticas
Apoio para o Funcionamento da Equipa de Inter-

Pedido de Informação Prévia

venção Permanente

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º

Aprovada a proposta n.º 78/2018 relativa ao apoio, no

01/2018/59 – Sempreviva – Importação e Exportação,

valor de 30.000€, para a Associação Humanitária dos

S.A. - Carragozela

Bombeiros Voluntários de Seia, para o funcionamento
da Equipa de Intervenção Permanente.

Licenciamentos de Obras Particulares
Maria Palmira dos Santos Fidalgo – Paranhos da Beira

Adjudicação da Concessão em Regime de Comodato do “Anexo do Solar dos Botelhos”
Aprovada a proposta n.º 79/2018 referente à adjudica-

(Alteração de Moradia)
Henrique Silva Sousa – Lages (Alteração de Moradia)

ção da concessão em regime de Comodato do “Anexo

José Manuel Fernandes Silvestre – Póvoa Velha

do Solar dos Botelhos” à Santa Casa da Misericórdia

(Alteração e Ampliação de Edifício)

de Seia para utilização, exploração e desenvolvimento

Manuel Madeira Brito – São Romão (Alteração de Mo-

de atividades culturais e instalação do Centro Interpre-

radia)

tativo da História de Seia e do seu centro histórico.
Relatório Preliminar

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

Aprovado o relatório preliminar relativo a Empréstimo a

José Alves da Silva Marques – Vodra (Alteração de

Médio/Longo Prazo até 37.350.000,00 €, para Amorti-

moradia e construção de muro)

zação Integral do PAEL e Empréstimos PRF que deter-

Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 11/05/2018
Abertura de Concurso
A Câmara tomou conhecimento da abertura de concurso, caderno de encargos e programa do procedimento
para o aluguer de autocarros com motorista para o
Convívio Sénior 2018, com valor base de 24.000€.
Projetos de Decisão de Adjudicação
A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão
de adjudicação da remodelação do sistema de monitorização e controlo do tratamento de água da piscina
municipal de Seia, adjudicando-o à empresa Prominent
Iberia SA, pelo valor de 15.450€.
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