
Transferência de Competências 

Ratificada a Informação relativa ao Decreto-Lei 

57/2019, de 30 de Abril que concretiza a transferência 

de Competências dos Municípios para os Órgãos das 

Freguesias, sendo que para os anos de 2019 e 2020, 

estas informaram que não tinham procedido à aceita-

ção de qualquer competência no âmbito do Diploma 

supra referido. 

 

Autorização para Venda de Lote 

Aprovado o pedido de autorização, por parte da A. P. 

Pais – Comércio e Reparação de Automóveis, Lda., 

para venda de Lote 3 do Pólo Industrial de Paranhos 

da Beira. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a Proposta n.º 136/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 5.000€, para apoiar o Clube Recreativo e Edu-

cativo Valezinense na realização de obras de requalifi-

cação do seu edifício sede. 

 

Aprovada a Proposta n.º 137/2019 referente ao apoio, 

no valor de 300€, para apoiar o Agrupamento de Esco-

las de Seia na realização de concerto solidário 

“Moçambique… e agora?” que tem lugar no dia 25 de 

outubro, em Seia. 

 

Aprovada a Proposta n.º 138/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 500€, para a apoiar a União das Freguesias 

de Santa Marinha e São Martinho, na manutenção de 

arruamentos. 

 

Projeto da Operação de Expansão do Espaço Em-

presarial da Abrunheira (Vila Chã) 

Aprovada a Proposta n.º 139/2019 referente à aprova-

ção do projeto da operação de infraestruturação públi-

ca e a aquisição de terrenos necessários à qualificação 

das parcelas 38/39 previstas no Plano de Pormenor do 

Espaço Empresarial da Abrunheira (Vila Chã), publica-

do pelo Aviso N.º 366/2017 no Diário da República, 2.ª 

série, de 6 de abril de 2017. 

 

Relatório Final 

Ratificado o Relatório Final relativo à obra de Reabilita-

ção do Edifício do Conservatório/Casa das Artes – II, 

adjudicada à empresa João Lopes da Silva, Lda., pelo 

valor total de 245.529,75€. 

 

Minuta do Contrato 

Ratificada a Minuta do Contrato da Empreitada de Rea-

bilitação do Edifício do Conservatório/Casa das Artes – 

II, adjudicada à empresa João Lopes da Silva, Lda., 

pelo valor de 245.529,75€. 

 

Operações Urbanísticas 

Informação Prévia 

Aprovado de acordo com o parecer o Processo N.º 

01/2019/161 – Carlos de Jesus Brito – Loriga. 

 

Constituição de Compropriedade 

Aprovado de acordo com o parecer o Processo N.º 

10/2019/111 – Maria Manuela dos Santos Figueiredo – 

Tapada do Pedro – Arrifana. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Tom Germain R de Loose – Casal de Travancinha 

(alteração e ampliação de moradia) 
 

Belarmino Mendes Tomás – Folgosa da Madalena 

(legalização de arrumos) 
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Maria Edite Cunha Quadros – Catraia de São Romão 

(legalização de moradia) 
 

Amândio Elísio Ferreira de Moura – Paranhos 

(construção de armazém) 
 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tourais – 

Tourais (reconstrução da casa mortuária) 
 

Teresa de Jesus Marques Alves Silva – São Romão 

(construção e garagem e muro) 
 

Maria Elisa Teixeira Mendes Barbosa – Corgas 

(legalização de edifício – garagem/arrumos) 
 

João André Cardoso Gonçalves – Vide (alteração de 

moradia) 
 

Fernando Afonso – Seia (reconstrução e ampliação de 

moradia) 
 

Manuel Castanheira – São Romão (alteração de edifí-

cio) 
 

Eduardo Jorge Albuquerque Saraiva – São Martinho 

(reconstrução de moradia) 
 

José Anjos Sequeira – São Romão (ocupação da via 

pública) 
 

José Marques Brito – Vasco Esteves de Baixo 

(legalização de moradia) 
 

Joaquim Aníbal Rodrigues de Carvalho – Torroselo 

(legalização de moradia) 
 

António Carlos Santos Salgado – Carvalhal da Louça 

(construção de arrumos) 
 

Paulo Alexandre Saúde Mendonça – Seia (ocupação 

de via pública) 
 

João Ferreira Dias – Cabeça de Casal da Herança – 

Eirô (ocupação da via pública) 
 

Musarustica, Unipessoal, Lda. - Santa Marinha 

(ocupação da via pública) 
 

Pontos e Riscos – Construção Civil, Lda. – Santa Mari-

nha (ocupação da via pública) 
 

António Manuel Santos Abreu – Torroselo (alteração de 

uso – oficina) 
 

Maria Luísa Marques Alves – São Romão (legalização 

de moradia) 
 

Horácio Abreu Serôdio – Santa Comba (legalização de 

moradia) 
 

Joaquim Nunes Amaral – Catraia de São Romão 

(reconstrução e ampliação de edifício) 
 

O Pastor da Serra – Produtos Alimentares, Lda. - Zona 

Industrial de Seia (alteração de moradia) 
 

Nelson Reis de Brito – Teixeira de Cima (alteração de 

moradia) 
 

Isabel Félix Mendes Rafael – Loriga (alteração-

ampliação de moradia) 
 

Maria Conceição Melo Pinto Monteiro - Santa Comba 

(ocupação da via pública) 
 

Horácio Madeira – Folgosa da Madalena (ocupação da 

via pública) 
 

EvidentSrategy, Lda. - Loriga (ocupação da via pública) 
 

José Manuel Abrantes Amaral – Quintela (ocupação da 

via pública) 
 

José Alberto Rocha Sousa Canhoto – Torroselo 

(ocupação da via pública) 
 

Mário Rui Pinto Lemos – São Romão (ocupação da via 

pública) 
 

Pontos e Riscos – Construção Civil, Lda. (ocupação da 

via pública) 
 

José Ribeiro Cardoso – Seia (ocupação da via pública) 
 

Maria Fátima Abrantes Cruz Martins – Seia (ocupação 

da via pública) 
 

Luís António Alves Costa - Seia (ocupação da via públi-

ca) 
 

Gonçalo Nuno Cordeiro Leal Albuquerque Pimentel – 

Torroselo (ocupação da via pública) 

 

Abertura de Procedimento 
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A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à aquisição de sistemas e 

aplicações de informação, interação e serviço ao públi-

co, pelo preço base de 19.900,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa ao fornecimento de equi-

pamentos para o parque infantil de Santiago – Orça-

mento Participativo 2018 – Santiago Brinca, pelo preço 

base de 10.160,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à aquisição de serviços 

de silvicultura preventiva no âmbito do Projeto LIFE 

Relict na área de intervenção de Cabeça, pelo preço 

base de 39.600,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à aquisição de serviços 

de silvicultura preventiva – limpeza coerciva de vegeta-

ção em terreno particular situado no Tardoz da Av. 1º 

de Maio, pelo preço base de 9.250,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à aquisição de serviços 

de silvicultura preventiva – Reconversão para medro-

nhal das áreas florestais afetadas pelos incêndios de 

15 de Outubro de 2017, adjacentes às aldeias de Cide, 

Rodeado, Malhada de Cilhas e Coucedeira, pelo preço 

base de 16.100,00€. 

 

Projeto de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

relativo à fiscalização e coordenação de segurança da 

empreitada: “Porta da Estrela – Av. 1º de Maio, Recinto 

da Feira e Parque Municipal” - DGUOT/12/2019, adju-

dicado à empresa EFS, Engenharia Fiscalização e Ser-

viços, Lda., pelo valor de 72.390,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

relativo à aquisição de sistemas e aplicações de infor-

mação, interação e serviço ao público, adjudicado à 

empresa AMI – Tecnologias para Transportes, SA, pelo 

valor de 19.728,86€. 

 

 

3 


