
Alteração ao Orçamento e GOP 2018 

Aprovada a segunda alteração ao Orçamento e Gran-

des Opções do Plano da Câmara Municipal para 2018. 

 

Relatório Preliminar 

Aprovado Relatório Preliminar referente ao empréstimo 

a médio/longo prazo até ao montante de 

37.700.000,00€ para amortização integral do PAEL e 

Empréstimos PRF, que determina a não adjudicação, 

de acordo com a alínea b), do número um do artigo 

vinte, do convite, por não ter conseguido atingir, na sua 

plenitude, as melhores condições para o Município. 

 

Minuta do Contrato 

Ratificada a Minuta do Contrato da empreitada de rea-

bilitação da ETAR da Folgosa do Salvador e Fecho do 

SAR, adjudicada pelo Município de Seia à Floponor, 

S.A., pelo valor de 377.831,20€. 

 

Regularização Extraordinária de Vínculos Precários 

na Administração Pública 

Aprovada a proposta n.º 41/2018 relativa à regulariza-

ção extraordinária de vínculos precários na Administra-

ção Pública – Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 

para 78 postos de trabalho correspondentes a necessi-

dades permanentes dos serviços. 

 

Publicitação de Início de Procedimento de Discus-

são Pública 

Aprovada a proposta n.º 42/2018 – Publicitação de Iní-

cio de Procedimento de Discussão Pública do Projeto 

de Regulamento do Museu Natural da Electricidade de 

Seia 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 43/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 10.000€, para as Associações de Bombeiros 

Voluntários do Concelho – Seia, São Romão e Loriga. 

 

Aprovada a proposta n.º 44/2018 referente ao apoio 

para as Marchas Populares 2018, nomeadamente: 

MARCHA DE LORIGA – 3.000€ 

MARCHA DE SÃO ROMÃO – 3.000€ 

MARCHA DE TRAVANCINHA – 3.000€ 

MARCHA “OS VIRIATOS” – 3.000€ 

MARCHA DO CENTRO ESCOLAR DE SEIA – 2.500€ 

MARCHA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SEIA – 2.500€ 

 

Aprovada a proposta n.º 45/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 15.000€, para a Junta de Freguesia de Vila 

Cova, para a construção de ponte pedonal na Praia 

Fluvial de Vila Cova. 

 

Aprovada a proposta n.º 46/2018 referente ao apoio, no 

valor de 5.000€ para a Escola de Desporto Carlos 

Franco Associação, destinado à aquisição de uma car-

rinha. 

 

Aquisição de Viaturas 

Aprovada a proposta n.º 47/2018 relativa à aquisição 

da viatura da marca Toyota Hilux 2,5 D4D, cinco luga-

res, caixa aberta e com a Matrícula 97-HI-04, pelo valor 

de 16.575,00€, à empresa Visacar, S.A., para o serviço 

de águas da Divisão de Infraestruturas, Obras Munici-

pais e Ambiente - Serviço de Águas. 

 

Aprovada a proposta n.º 48/2018 referente à aquisição 

de uma viatura Volvo FM260 para Transporte de Carga 

Reunião de Câmara de 12 de março 
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 12/03/2018 

à empresa Auto Coelhinhos, S.A., do ano 2004, pelo 

valor de 49.200,00€, com a retoma da viatura Volvo 

FL615, matrícula 23-87-FB, no estado em que se en-

contra atualmente, pelo valor de 4.000,00€. 

 

Aprovada a proposta n.º 49/2018 relativa à aquisição 

para o Serviço Municipal de Proteção Civil de um trator 

John Deere 5090R, pelo valor de 51.350,00€, à empre-

sa M.T.A. - Comércio de Máquinas, Tratores e Automó-

veis, Lda., com a retoma do trator Case JX75 Cabina 

Cabena, matrícula 79-83-ZP, no estado em que se en-

contra atualmente, pelo valor de 11.000,00€. 

 

Aquisição de Piano 

Aprovada a proposta n.º 50/2018 referente à aquisição 

de um piano para a Casa Municipal da Cultura, no valor 

de 16.272€. 

 

Anulação de Deliberações – Venda de Lotes de Ter-

reno no Espaço Empresarial da Abrunheira (EEA) 

Aprovada a proposta n.º 51/2018 relativa à anulação de 

deliberações referentes à venda de lotes de terreno no 

EEA, pelo facto de não ter sido concretizado o interes-

se anteriormente demonstrado, não cumprindo o esta-

belecido no Regulamento do EEA, designadamente: 

- Lote n.º 27, atual Lote n.º 24 devido à revisão ao Pla-

no de Pormenor do EEA, com área total de 3.445m
2 
- 

Kraft – Indústria e Comércio de Embalagens, Lda - deli-

beração tomada na Reunião de Câmara de 12 de ja-

neiro de 2005; 

- Lote n.º 24, atual Lote n.º 21 devido à revisão ao Pla-

no de Pormenor do EEA com área total de 2.843 m
2
- 

Fundição Senense, Lda - deliberação tomada na Reu-

nião de Câmara de 9 de março de 2005; 

- Lotes n.º 28 e 29, atuais Lotes n.º 25 e n.º 26 devido à 

revisão ao Plano de Pormenor do EEA, com área total 

de 4.672m
2 
– Ambiente Correcto, Lda - deliberação 

tomada na Reunião de Câmara de 9 de março de 

2005; 

- Lote n.º 25, atual Lote n.º 22 devido à revisão ao Pla-

no de Pormenor do EEA, com área total de 2.574m
2
, – 

Transportes Almerindo santos, Lda. - deliberação toma-

da na Reunião de Câmara de 13 de maio de 2016; 

- Lote n.º 40, atual Lote n.º 37 devido à revisão ao Pla-

no de Pormenor do EEA, com área total de 2.399m
2 –

 

SEICAR – Sociedade de Isolamentos e Carroçarias, 

Lda, - deliberação tomada na Reunião de Câmara de 

22 de julho de 2008; 

- Lote n.º 31, atual Lote n.º 28 devido à revisão ao Pla-

no de Pormenor do EEA, com área total de 2.361m
2 
– 

M.N. Móveis, Lda. - deliberação tomada na Reunião de 

Câmara de 27 de julho de 2017. 

 

Venda de Lote de Terreno no EEA 

Aprovada a proposta n.º 52/2018 relativa à venda de 

lote de terreno n.º 28, com área de 2.361m
2
, ao preço 

de 5€/m
2
, no EEAA à empresa A.P. Pais, Comércio e 

Reparação de Automóveis, Lda. 

Cancelamento de Conta Bancária 

Aprovada a proposta n.º 53/2018 referente ao cancela-

mento de conta bancária “Câmara Municipal de Seia – 

C.P.”, com o IBAN PT 50 0036 0251 99100005759 36, 

na Caixa Económica Montepio Geral. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Celso Saraiva Garcia – Santa Comba (Construção de 

moradia e anexo) 
 

André António Mendes Martins – Sandomil 

(Reconstrução de moradia) 
 

José António Mendes Freire – Barriosa - Vide 

(Alteração de moradia) 
 

Carlos Mendes Alves Loriga (Legalização de habita-

ção) 
 

A.P. Pais – Comércio e Reparação de Automóveis, 

Lda. - Vila Chã (Construção de pavilhão) 
 

João André Cardoso Gonçalves – Vide (Alteração de 

moradia) 
 

João Carlos Cruz Maximino – Sabugueiro (Alteração 

de moradia) 
 

Luís Miguel Teixeira Dunhão – Santiago (Construção 

de moradia) 
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Carlos Tiago Silva Ferrão – Vila Chã (Alteração e am-

pliação de moradia) 
 

Hélder Florindo Santos Marques – São Romão 

(Alteração de um garagem) 
 

Casa do Vidoeiro, Unipessoal, Lda. - Seia (Ocupação 

de via pública) 
 

Carlos Alberto Basílio – Cide – Vide (Reconstrução e 

ampliação de moradia) 
 

Ricardo José Alves Duarte – Pinhanços (Alteração de 

moradia) 
 

Climaserra, Lda. - Zona Industrial de Seia (Legalização 

de comércio) 
 

José Carlos Oliveira Correia – Paranhos da Beira 

(Ocupação de via pública) 

 

Aberturas de Concurso 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so público, do caderno de encargos e do programa do 

procedimento para aquisição de serviços de manuten-

ção e assistência técnica das instalações e equipamen-

tos de climatização e ventilação (avac) de 18 edifícios 

da Câmara Municipal de Seia, com valor base de 

50.700€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, por ajuste direto urgente, do caderno de encargos e 

do programa do procedimento para aquisição de braço 

limpa bermas e taludes para montagem em trator, com 

valor base de 40.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so público, do caderno de encargos e do programa do 

procedimento do fornecimento continuado de misturas 

betuminosas a frio, com valor base de 85.080€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

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

mento da Prestação de Serviços de Vigilância nos Edi-

fícios dos Paços dos Concelho, Central de Camiona-

gem e Estaleiro Municipal e Eventos Municipais, com 

valor base de 117.711€. 
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