
Alterações ao Orçamento e GOP's para 2017 e 2018 

Ratificada a sexta alteração ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Câmara Municipal para 2017. 

Ratificada a primeira alteração ao Orçamento e Gran-

des Opções do Plano da Câmara Municipal para 2018. 

 

Saldo de Gerência 

Aprovada a proposta n.º 1/2018 referente à utilização 

do Saldo de Gerência 2017, no valor de 1.173.088,94€. 

 

Consolidação da Mobilidade Interna Intercarreiras 

Aprovada a proposta n.º 2/2018 relativa à consolidação 

da mobilidade interna intercarreiras da trabalhadora 

Catarina Alexandra Silva Figueiredo Fonseca, com a 

categoria de Assistente Operacional, na categoria de 

Assistente Técnico, ficando agora posicionada na 1.ª 

posição remuneratória, nível remuneratório 5.º da car-

reira de Assistente Técnico, Categoria de Assistente 

Técnico, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, ficando 

salvaguardados os pontos adquiridos durante o perío-

do que esteve em mobilidade. 

 

Aprovada a proposta n.º 8/2018 referente à consolida-

ção da mobilidade interna intercarreiras do trabalhador 

Paulo Jorge Martins Pina, com a categoria de Assisten-

te Técnico, na categoria de Encarregado Geral, da car-

reira de Assistente Operacional, ficando agora posicio-

nado na 1.ª posição remuneratória, Nível Remunerató-

rio 12 º da carreira de Assistente Operacional, catego-

ria de Encarregado Geral, com efeitos a 1 de janeiro de 

2018, ficando salvaguardados os pontos adquiridos 

durante o período que esteve em mobilidade. 

 

Consolidação da Mobilidade Interna Intercategorias 

Aprovada a proposta n.º 3/2018 relativa à consolidação 

da mobilidade interna intercategorias do trabalhador 

João António Garcia Gomes, com a categoria de Assis-

tente Técnico, na categoria de Coordenador Técnico, 

ficando agora posicionado na 1.ª posição remunerató-

ria, nível remuneratório 14.º da carreira de Assistente 

Técnico, Categoria de Coordenador Técnico, com efei-

tos a 1 de janeiro de 2018, ficando salvaguardados os 

pontos adquiridos durante o período que esteve em 

mobilidade. 

 

Aprovada a proposta n.º 4/2018 referente à consolida-

ção da mobilidade interna intercategorias do trabalha-

dor José Augusto Silva Galvão, com a categoria de 

Assistente Operacional, na categoria de Encarregado 

Operacional, ficando agora posicionado na 1.ª posição 

remuneratória, Nível Remuneratório 8.º da carreira de 

Assistente Operacional, categoria de Encarregado 

Operacional, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, fican-

do salvaguardados os pontos adquiridos durante o pe-

ríodo que esteve em mobilidade. 

 

Aprovada a proposta n.º 5/2018 relativa à consolidação 

da mobilidade interna intercategorias do trabalhador 

Carlos Manuel Duarte Santos, com a categoria de As-

sistente Operacional, na categoria de Encarregado 

Operacional, ficando agora posicionado na 1.ª posição 

remuneratória, Nível Remuneratório 8.º da carreira de 

Assistente Operacional, categoria de Encarregado 

Operacional, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, fican-

do salvaguardados os pontos adquiridos durante o pe-

ríodo que esteve em mobilidade. 

 

Aprovada a proposta n.º 6/2018 referente à consolida-

ção da mobilidade interna intercategorias do trabalha-

dor José Luís Pinheiro Saraiva, com a categoria de 
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Assistente Operacional, na categoria de Encarregado 

Operacional, ficando agora posicionado na 1.ª posição 

remuneratória, Nível Remuneratório 8.º da carreira de 

Assistente Operacional, categoria de Encarregado 

Operacional, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, fican-

do salvaguardados os pontos adquiridos durante o pe-

ríodo que esteve em mobilidade. 

 

Aprovada a proposta n.º 7/2018 relativa à consolidação 

da mobilidade interna intercategorias do trabalhador 

Marco José Mendes Lopes, com a categoria de Assis-

tente Operacional, na categoria de Encarregado Ope-

racional, ficando agora posicionado na 1.ª posição re-

muneratória, Nível Remuneratório 8.º da carreira de 

Assistente Operacional, categoria de Encarregado 

Operacional, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, fican-

do salvaguardados os pontos adquiridos durante o pe-

ríodo que esteve em mobilidade. 

 

Aprovada a proposta n.º 9/2018 referente à consolida-

ção da mobilidade interna intercategorias da trabalha-

dora Susana Alexandra da Silva, com a categoria de 

Assistente Técnico, na categoria de Coordenador Téc-

nico, ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória, 

nível remuneratório 14.º da carreira de Assistente Téc-

nico, Categoria de Coordenador Técnico, com efeitos a 

1 de janeiro de 2018, ficando salvaguardados os pon-

tos adquiridos durante o período que esteve em mobili-

dade. 

 

Aprovada a proposta n.º 10/2018 relativa à consolida-

ção da mobilidade interna intercategorias do trabalha-

dor José Carlos Borges Mendonça, com a categoria de 

Assistente Operacional, na categoria de Encarregado 

Operacional, ficando agora posicionado na 1.ª posição 

remuneratória, Nível Remuneratório 8.º da carreira de 

Assistente Operacional, categoria de Encarregado 

Operacional, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, fican-

do salvaguardados os pontos adquiridos durante o pe-

ríodo que esteve em mobilidade. 

 

Abono para Falhas 

Aprovada a proposta n.º 11/2018 referente à atribuição 

de suplemento remuneratório - abono para falhas aos 

trabalhadores João Orlindo Simão Ventura Marques e 

Patrícia do Vale Nogueira dos Santos,por estes no 

exercício das suas funções na Divisão Sociocultural 

manusearem valores. 

 

Apoio para Aquisição de Carrinha – Sena Clube 

Aprovada a proposta n.º 12/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 7.500€ para o Sena Clube, destinado à aquisi-

ção de uma carrinha. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Certidão de Destaque 

Aprovado o processo n.º 10/2017/83 – Humberto Cam-

pos Abrantes – Arrabal/Sandomil. 

 

Pedido de Informação Prévia – Loteamento Urbano 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2017/87 – Francisco Manuel Sobral Serapicos – 

Carragozela. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

João Cardoso Silva – Santiago (Legalização de amplia-

ção de moradia) 
 

Nuno Miguel Pinheiro de Carvalho Meireles – Sabu-

gueiro (Remodelação e ampliação de casa de campo) 
 

Maria das Dores Martinho Ascensão – Baiol – Vide 

(Reconstrução e ampliação de moradia) 
 

Ana Margarida Rebelo Gonçalves – Valezim 

(Construção de moradia) 
 

João António Catarino Pinto Coelho – Paranhos da 

Beira (Reconstrução de moradia) 
 

Eduardo Costa Mendes – Corgas (Legalização e ampli-

ação de moradia) 
 

CIMA – Centro de Inspeção Mecânica em Automóveis, 

S.A. - Seia (Ampliação de edifício) 
 

Nelson Santos das Neves – Vide (Pedido de ocupação 

de via pública) 

 

2 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 22/01/2018 

Aberturas de Concurso 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da prestação de serviços de apoio técnico à 

DAF, com valor base de 18.900€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da prestação de serviços de na área de vigilante 

de Aeródromo, com valor base de 7.980€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da prestação de serviços de Técnico de Informá-

tica, com valor base de 9.564€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da prestação de serviços de Segurança e Saúde 

no Trabalho, com valor base de 6.300€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da aquisição de serviços para montagem e des-

montagem em regime de aluguer de tendas para a Fei-

ra do Queijo 2018, com valor base de 32.600€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da aquisição de destroçador florestal de marte-

los fixos para Escavadora Hidráulica Caterpillar 318, de 

18 toneladas, com valor base de 30.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da aquisição de serviços de fiscalização da obra 

de Renovação de Reservatório, Rede de Abastecimen-

to de Água e Rede de Drenagem de Águas Residuais – 

Vales, com valor base de 30.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da aquisição de serviços de fiscalização da obra 

de construção de emissário e sistemas elevatórios de 

águas residuais de Vila Chã – Fiscal, com valor base 

de 30.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da aquisição de serviços de fiscalização da obra 

de reabilitação de ETAR de Folgosa do Salvador e Fe-

cho dos SAR – Fiscal, com valor base de 30.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da aquisição de serviços para o projeto de reabi-

litação da Avenida Afonso Costa – Seia, com valor ba-

se de 26.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da aquisição de serviços para o projeto de reabi-

litação da Ponte de São Martinho – Santa Marinha – 

E.M. 512, com valor base de 17.400€. 
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