Reunião de Câmara de 12 de janeiro
2017
Primeira Alteração ao Orçamento e GOP 2017

datada de 23 de janeiro de 2014.

Aprovada a primeira alteração ao Orçamento e Grandes
Opções do Plano da Câmara Municipal para 2017.

Operações Urbanísticas
Pedido de Informação Prévia

Protocolo de Acordo entre o Município e a Enti-

Aprovado de acordo com o parecer o processo

dade Regional de Turismo do Centro de Portugal

01/2016/155 - Octávio Abrantes de Brito - São Romão.

Aprovado o Protocolo de Acordo entre o Município e a
Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal

Aprovado de acordo com o parecer o processo

para o desenvolvimento de projetos de dinamização do

01/2016/178 - Sociedade de Combustíveis Ana Chaves,

Turismo no Concelho de Seia e gestão, dinamização e

Lda. - EN231 - Tourais.

divulgação do Posto de Turismo do Sabugueiro.
Auto de Vistoria - Redução da Garantia BancáSaldo de Gerência de 2016

ria/Guias de Depósito

Aprovada a proposta n.º 1/2017, referente à utilização

Aprovado de acordo com o parecer o auto relativo à

do Saldo de Gerência 2016, apenas para efeitos de fun-

redução da garantia bancária, alusivo à empreitada

dos disponíveis, no montante de 1.640.105,08€.

para a requalificação da Praia Fluvial de Vila Cova à
Coelheira, adjudicada à empresa Carlos Flórido & Fi-

Discussão Pública - Revisão do Plano de Porme-

lhos, Lda.

nor da Zona Industrial de Seia - Polo I
Aprovada a proposta n.º 2/2017, relativa à abertura do

Pedido de Certidão de Compropriedade - AUGI

período de discussão pública para revisão do Plano de

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º

Pormenor da Zona Industrial de Seia - Polo I (PPZIS),

10/2016/103 - Carlos Alberto de Almeida Ferraz - Gira-

decorrente da deliberação desta Câmara Municipal da-

bolhos.

tada de 19 de dezembro de 2013.
Licenciamentos de Obras Particulares
Discussão Pública - Revisão do Plano de Porme-

Processos Aprovados

nor do Espaço Industrial de Vila Chã - Abrunhei-

António José Borges Madeira - Boiças (Construção de

ra

adega)

Aprovada a proposta n.º 3/2017, alusiva à abertura do
período de discussão pública para revisão do Plano de

Alcino Cardoso Figueiredo - Bairro de Vodra - Seia

Pormenor do Espaço Industrial de Vila Chã - Abrunhei-

(Construção de arrumos)

ra, resultante da deliberação desta Câmara Municipal,

Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 12/01/2017
João Paulo Ferreira Pais (Legalização de habitação)
Joaquim Marques Figueiredo - Loriga (Legalização de
garagem/arrumos)
Pedro Miguel Aparício Gonçalves - Loriga (Alteração de
moradia Turismo - TER)
Associação Humanitária Social e Cultural de Pinhanços Pinhanços (Pedido de ocupação da via pública)
Aberturas de Concurso
A Câmara tomou conhecimento da abertura de concurso, do caderno de encargos e do programa de procedimento do fornecimento continuado de agregados britados, com valor base de 45.000€.
A Câmara tomou conhecimento da abertura de concurso, do caderno de encargos e programa de procedimento do fornecimento de transportes escolares
2016/2017 - Lote/Bloco 13, com o valor base de
7.020€.
A Câmara tomou conhecimento da abertura de concurso, caderno de encargos e programa de procedimento
do fornecimento de transportes escolares 2016/2017 Lote/Bloco 14, com o valor base de 12.285€.
A Câmara tomou conhecimento da abertura de concurso, do caderno de encargos e programa de procedimento da elaboração de estudo técnico, económico e
financeiro de viabilidade da gestão integrada do ciclo
urbano nos Municípios de Seia, Oliveira do Hospital,
Gouveia, Celorico da Beira e Fornos de Algodres, com o
valor base de 50.050€.
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