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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 14/08/2020
Administração das Águas Públicas da Serra da Estrela,

Pedido de Alteração de Loteamento Urbano

E.I.M., S.A., e António Luciano da Silva Ribeiro, Vogal

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º

da Assembleia Geral das Águas Públicas da Serra da

12/2018/1 – Francisco Manuel Sobral Serapicos –

Estrela, E.I.M., S.A.

Carragozela.

Apoios Financeiros

Pedido de Alteração de Propriedade Horizontal

Aprovada a proposta n.º 70/2020 referente ao apoio, no

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º

valor de 3.0000€, para apoiar a União das Freguesias

01/2018/132 – Maria Luísa Marques Alves – São

de Vide e Cabeça na realização de obras de Beneficia-

Romão.

ção da Ponte Pedonal situada em Vide.
Pedido de Certidão de Propriedade Horizontal
Aprovada a proposta n.º 71/2020 referente ao apoio ,

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º

no

02/2020/8 – Purificação Pereira Santos Duarte e

valor

de

500€,

apoiar

a

Comissão

de

Melhoramentos da Póvoa Nova na aquisição de um

Laurinda Rosa dos Santos Martins – Teixeira.

extrator de cozinha destinado ao seu edifício sede.
Licenciamento de Obras Particulares
Aprovada a proposta n.º 72/2020 referente ao apoio, no

Isabel Maria Sousa Rodrigues Correia

valor de 5.000€, para apoiar Associação de Desenvol-

(alteração e ampliação de edifício)

vimento Samarreiros de Vila Verde na realização de
obras de beneficiação do seu edifício sede.

– Lajes

Eugénio Maltez Silva – Tourais (ampliação de moradia)
Fernando Reis dos Santos – Loriga (alteração de loja

Aprovada a proposta n.º 73/2020 referente ao apoio, no
valor de 1.000€, para apoiar a Junta de Freguesia de
Loriga na Edição do Livro “Loriga Autárquica (19562019)”.

para restaurante)
RRBIT Informática, Lda. - Zona Industrial de Seia
(legalização e alteração de pavilhão)
Rosa Maria Rebelo Mendes Brito – Vila Branca –

Relatório Final

Santiago (construção de moradia)

Ratificado o Relatório Final relativo ao Fornecimento de
Refeições em Refeitórios Escolares, Refeições de Confeção Local e Refeições Transportadas - Ano Letivo
2020/21, adjudicando o

Lote 1, pelo valor total de

Jorge Cardoso da Silva – Sabugueiro (reconstrução e
alteração de cobertura)
José Rebelo Mendes – Seia (alteração de fachada)

121.929,15€, e o Lote 5, pelo valor total de 42.249,90€,

Maria Jerónima Soares de Albergaria Cabral – Maceira

à empresa ICA – Indústria e Comércio Alimentar, S.A..

(alteração e ampliação de edifício)

Minuta do Contrato
Ratificada a Minuta do Contrato de Fornecimento de

Maria

de

Fátima

Gonçalves

Caetano

–

Vide

(reconstrução e ampliação de moradia)

Refeições em Refeitórios Escolares, Refeições de Con-

Joaquim Luís Freire - Barriosa (construção de edifício –

feção Local e Refeições Transportadas - Ano Letivo

garagem)

2020/21, com a empresa ICA – Indústria e Comércio
Alimentar, S.A..
Operações Urbanísticas

Vitor Manuel Pinto Correia – Folgosa da Madalena
(construção de anexo)
Maria Manuela Pereira Mendes Domingos – Frádigas –
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 14/08/2020
Vide (ocupação de via pública)

efeitos do n.º 1, do artigo 4.º, do Decreto-lei n.º

Pedro Jorge Carvalho Fernandes – Seia (ocupação de
via pública)

21/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação, no
diretor do agrupamento de escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho e na diretora do Agrupamento de Es-

José Manuel Gouveia Pinto – São Romão (ocupação

colas de Seia, o exercício de competências, com exce-

de via pública)

ção do respeitante à educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo

Manuel Féliz Figueiredo – Eirô (ocupação de via

do Ensino Básico, nas seguintes áreas: Ação Social

pública)

Escolar; Contratação do fornecimento e serviço exter-

Maria de Fátima Figueiredo Pestana – Travancinha
(construção de muro)

nos essenciais ao normal funcionamento dos estabelecimentos educativos, designadamente, eletricidade,
combustível, água, outros fluidos e comunicações;

Graça Maria Lourenço de Abreu – São Romão

Gestão da utilização dos espaços que integram os es-

(reconstrução e ampliação de edifício – habitação)

tabelecimentos escolares, fora do período das ativida-

António

José

Pereira

Grácio

–

São

Martinho

(legalização de habitação)

des escolares; Organização da vigilância e segurança
dos equipamentos educativos, designadamente do edificado, respetivo recheio e espaços exteriores, incluí-

Fraimob – Investimentos, S.A. – Seia (reconstrução de

dos no seu perímetro. Esta delegação produz efeitos

edifício – AL)

apenas para o ano letivo de 2020/2021.

Vale d’Alvôco – Iniciativas Turísticas, Lda. - Barriosa –
Vide (remodelação de edifício – AL)
José Manuel Mendes Ascensão – Quintela (ampliação
de moradia e construção de garagem)

Informação de Abertura de Procedimento
A Câmara tomou conhecimento da Informação de
Abertura de Procedimento relativa à Aquisição de Viatura Nova 100% Elétrica ligeira de Passageiros com

José Manuel Duarte Marques – Sazes da Beira

recursos a Aluguer de Longa Duração (ALD), pelo pre-

(construção de anexo)

ço base de 26.000,00€.

Vera Susana Madeira dos Santos – Folgosa da
Madalena (construção de moradia)

A Câmara tomou conhecimento da Informação de
Abertura de Procedimento do Fornecimento de Refei-

Carlos Alberto Cardoso Teixeira – Seia (ocupação de

ções em Refeitórios – Refeições de Confeção Local na

via pública)

Escola Básica de Tourais/Paranhos, pelo preço base

Maria Filomena Correia – Paranhos (ocupação de via

de 74.897,55€.

pública)
Gouvigas, Lda. - Eirô (ocupação de via pública)
Manuel Fernando Dias de Almeida - Paranhos
NOS Comunicações, S. A. - Seia ( instalação de
infraestruturas)
Despacho
A Câmara tomou conhecimento do Despacho n.º
27/2020 respeitante à transferência de competências
na área da educação, delegando, nos termos e para os

A Câmara tomou conhecimento da Informação de
Abertura de Procedimento relativa à Prestação de Serviços de Segurança – Vídeo Alarme de Intrusão e Alarme de Deteção de Incêndios, pelo preço base de
58.500,00€.
A Câmara tomou conhecimento da Informação de
Abertura de Procedimento da Prestação de Serviços –
Engenheiro de Mecatrónica, pelo preço base de
16.333,38€.

3

Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 14/08/2020
Projeto de Decisão de Adjudicação
A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão
de Adjudicação referente à Reparação do Sistema de
Tratamento de Ar da Piscina Coberta Municipal, adjudicando-o à empresa Climaserra, Lda. pelo valor de
29.585,00€.
A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão
referente ao Licenciamento e Manutenção de ERP –
Enterprise Resource Planning – AIRC, adjudicando-o à
empresa AIRC – associação de Informática da Região
Centro, pelo valor de 17.281,00€.
Projeto de Decisão
A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão
relativo à Prestação de Serviços na Fiscalização Municipal – Engenharia do Ambiente, adjudicando-o a Ricardo Jorge Figueiredo Abrantes, pelo valor de
18.666,72€
Relatório Final
A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final relativo ao Fornecimento de Refeições em Refeitórios Escolares, Refeições de Confeção Local e Refeições
Transportadas - Ano Letivo 2020/21, adjudicando o
Lote 2 pelo valor total de 71.685,00 e o Lote 3, pelo
valor total de 57.534,30€, à empresa Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A..
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