
Aquisição de Terreno de Acesso à Captação de 

Água nos Vales 

Aprovada a proposta n.º 82/2017 referente à aquisição 

de 300m2 de terreno, situado nos Vales, pertencente a 

Maria da Assunção Pereira de Figueiredo e referente ao 

Artigo 1345 da União de Freguesias, Seia, São Romão e 

Lapa dos Dinheiros, para afetar ao domínio público do 

Município, pelo preço de 300€, para acesso da captação 

de água nessa localidade. 

 

Projetos de Requalificação das Escolas Básicas 

do 1º Ciclo 

Aprovada a proposta n.º 83/2017 alusiva aos projetos 

de execução das obras de requalificação das Escolas 

Básicas 1º Ciclo, bem como aprovação do início dos 

procedimentos de contração pública para a execução 

dos referidos projetos, nomeadamente: Escola Básica 

Dr. Abranches Ferrão - a intervenção prevê um investi-

mento máximo de 154.505€; Escola Básica Tourais/

Paranhos - a intervenção prevê um investimento máxi-

mo de 183.230€; Escola Básica de Santiago - a inter-

venção um investimento máximo de 120.765,00€. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 84/2017 referente ao apoio, 

no valor de 1.500€, para a União de Freguesias de Car-

ragozela e Várzea de Meruge, destinado à realização da 

Exporural em Carragozela.  

 

Aprovada a proposta n.º 85/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 1.000€, para a Associação de Solidariedade e 

Ação Social de Carragozela, com vista apoiar a sua ati-

vidade. 

 

Aprovada a proposta n.º 86/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 500€, para a Associação Equestre da Guarda, 

destinado à organização da Romaria a Cavalo a Nossa 

Senhora da Ajuda, que tem como objetivo reativar o 

culto que se constitui como uma das manifestações 

religiosas do culto mariano mais tradicional, e teve o 

seu início em Sameice, terminando no concelho de Al-

meida.  

 

PAADF - Voleibol de Praia na Época 2017 

Aprovada a proposta n.º 87/2017 referente ao Progra-

ma de Apoio ao Associativismo Desportivo 

Federado (PAADF), no valor de 750€ para atleta Ivo 

Borges Figueiredo, pela sua participação no Campeona-

to Nacional de Voleibol de Praia - duplas referente à 

época 2017. 

 

Viatura para a Divisão de Infraestruturas, Obras 

Municipais e Ambiente - Serviço de Águas 

Aprovada a proposta n.º 88/2017 relativa à aquisição 

de uma viatura para a Divisão de Infraestruturas, Obras 

Municipais e Ambiente - Serviço de Águas, à empresa 

Visacar, S.A., de uma viatura com a Marca Ford Transit 

CD2,4 TDCI 115CV, caixa aberta e com a Matrícula 92- 

NF-25, pelo valor de 17.850€. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Informação Prévio  

Aprovado de acordo com o parecer, o processo n.º 

01/2017/92 - Margarida Maria Borges Pinheiro Nobre 

Reunião de Câmara de 13 de julho 

 2017 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 13/07/2017 

de Almeida Figueiredo - São Romão.  

 

Licenciamentos de Obras Particulares  

Processos Aprovados 

Inês Fonseca Ferreira - Várzea de Meruge (Construção 
de muros de vedação) 

 
Manuel Marques Figueiredo - São Romão (Alteração de 

moradia) 
 

Patrícia Garcia Amaral - Seia (Alteração de edifício - 

casa de campo) 
 

Jorge Filipe Lopes Cruz - Tourais (Construção de mora-
dia e muros de vedação) 

 

Sílvia Alexandra Saraiva Figueiredo (Alteração e amplia-
ção de moradia) 

 
Vítor Manuel Garcia Marques (Construção de anexo/

garagem) 
 

João António Catarino Pinto Coelho - Paranhos (Pedido 

de ocupação de via pública) 
 

Acácio Gouveia Brito - São Romão (Pedido de ocupação 
da via pública) 

 

Carlos Jorge Figueiredo Patrão - Santa Eulália 
(Construção de muro de vedação) 

 
Belmira de Fátima Silva Garcia Cardoso - Folhadosa 

(Reconstrução de moradia)  

 
Maria Natália de Jesus Fernandes - Quintela (Alteração 

de cobertura de arrumos) 
 

Feel - Nature, Lda. - Loriga (Alteração de edifício - alo-
jamento local) 

 

Francisco Oliveira Sousa - Lajes (Pedido de ocupação 
de via pública) 

 
Manuel Maximino Cerqueira - Paranhos da Beira 

(Pedido de ocupação da via pública) 

 
Manuel Santos Braz (Legalização de moradia) 

 
Fernando António Inácio Alves - Seia (Construção de 

anexo/garagem) 
 

Casa do Vidoeiro, Unipessoal, Lda. - Sameice 

(Ampliação de edifício - alojamento local) 
 

Wonderful Friend, Imobiliária, S.A. - Carragosela 

(Legalização de piscina) 

 
Alec George James Baxter - Travancinha (Reconstrução 

e ampliação de moradia) 
 

António Pedro dos Santos - Vide (Alteração/substituição 

de cobertura) 
 

Belmira de Fátima Silva Garcia Cardoso - Folhadosa 
(Reconstrução de moradia) 

 
Rogério Martins Borges - Seia (Alteração de moradia) 

Isabel Pires Silvestre (Construção de garagem e anexo) 

 
Cristina Garcia Silva - Pinhanços (Reconstrução de mo-

radia) 
 

Luís Manuel Pereira Fernandes - Loriga (Alteração e 

ampliação de anexos) 
 

José Artur Adauta Figueiredo (Pedido de ocupação da 
via pública) 

 
Fernando Garcia Pires (Pedido de ocupação da via pú-

blica) 

 
Freguesia de Sabugueiro - Sabugueiro (Pedido de ocu-

pação da via pública) 
 

João António Catarino Pinto Coelho - Paranhos (Pedido 

de ocupação da via pública) 
 

Aberturas de Concurso 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so do caderno de encargos e programa do procedimen-

to da empreitada de requalificação Praia Fluvial Dr. Pe-

dro - Sra. Do Desterro, com um valor base de 

125.000€.  

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so do caderno de encargos e programa do procedimen-

to da empreitada de requalificação da Praia Fluvial do 

Sabugueiro, com um valor base de 99.000€.  

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da abertura 

de concurso do caderno de encargos e programa do 

procedimento da aquisição de montagem de equipa-

mento hoteleiro na cozinha do Aeródromo Serra da  
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Estrela - Seia, com um valor base de 35.000€. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da abertura 

de concurso do caderno de encargos e programa do 

procedimento do fornecimento do Monumento ao Escu-

tismo - Orçamento Participativo 2016/2017, com um 

valor base de 8.000€.  

 

Relatórios 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final refe-

rente ao aluguer de autocarros com motorista para a 

atividade “Convívio Sénior 2017”, adjudicando-o à em-

presa TRANSDEV Interior, S.A., pelo valor de 24.975€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação relativo à aquisição de serviços culturais 

para as Festas do Concelho - 2017, adjudicando-o à 

empresa André Ricardo de Almeida Rodrigues, Unipes-

soal, Lda., pelo valor de 72.900€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação alusivo ao fornecimento para implementa-

ção de redes wireless na localidade de Tourais, adjudi-

cando-o à empresa Inforestrela - Comércio de Máqui-

nas de Escritório, pelo preço de 8.079,50€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação referente fornecimento e montagem de um 

Ecrã de Leds Full Colour, adjudicando-o à empresa An-

dré Ricardo e Almeida Rodrigues, Unipessoal, Lda., pelo 

preço de 30.150€. 
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