
Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 191/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 1.000€, para apoiar o Órfeão de Seia na reali-

zação das suas atividades. 

 

Aprovada a proposta proposta n.º 192/2018 referente 

ao apoio, no valor de 1.000€, para apoiar o Órfeão de 

São Romão na realização das atividades promovidas. 

 

Aprovada a proposta n.º 193/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 1.000€, para apoiar a Confraria da Broa e do 

Bolo Negro de Loriga nas atividades desenvolvidas. 

 

Aprovada a proposta n.º 194/2018 referente ao apoio, 

no valor 750€, para apoiar a Banda de Torroselense 

Estrela D'Alva nas atividades promovidas. 

 

Aprovada a proposta n.º 195/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 1.500€, para apoiar a Casa da Juventude Ana 

Nogueira nas atividades desenvolvidas. 

 

Aprovada a proposta n.º 196/2018 referente ao apoio, 

no valor de 1.500€, para apoiar a Associação Grupo de 

Cantares Casa Velha na aquisição de um sistema de 

som. 

 

Aprovada a proposta n.º 197/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 1.000€ para o Grupo Desportivo Loriguense 

destinado à realização da 32ª Corrida de São Silvestre 

da Vila de Loriga. 

 

Aprovada a proposta n.º 198/2018 referente ao apoio, 

no valor de 6.000€, para apoiar o Sporting Clube de 

Travancinha na realização de obras de reconversão do 

polidesportivo de Travancinha e zona envolvente. 

Aprovada a proposta n.º 199/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 750€, para apoiar a Associação Nacional de 

Criadores de Ovinos da Serra da Estrela - ANCOSE 

nas atividades promovidas. 

 

Aprovada a proposta n.º 200/2018, referente ao apoio, 

no valor de 3.500€, para apoiar a União de Freguesias 

de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros na realiza-

ção de um conjunto de eventos inseridos nas comemo-

rações de passagem de ano 2018/2019, em São Ro-

mão. 

 

Aprovada a proposta n.º 201/2018 relativa ao apoio 

para a Junta de Freguesia do Sabugueiro, no valor de 

8.000€, destinado à beneficiação de muros e 1.000€ 

para a construção de abrigo/paragem. 

 

Aprovada a proposta n.º 202/2018 referente ao apoio, 

no valor de 1.750€, para apoiar a Junta de Freguesia 

de Sandomil na conservação de regadio. 

 

Aprovada a proposta n.º 203/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 2.500€, para apoiar a Junta de Freguesia de 

Travancinha na beneficiação de caminhos rurais. 

 

Aprovada a proposta n.º 204/2018 referente ao apoio, 

no valor de 20.000€, para apoiar a União de Freguesia 

Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros na beneficia-

ção do caminho velho entre Vodra e Vales. 

 

Aprovada a proposta n.º 205/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 12.500€, para apoiar a Associação Humanitá-

ria dos Bombeiros Voluntários de Seia na aquisição de 

uma viatura para reboque de cisterna. 
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 14/12/2018 

PAADF – Participação e Objetivos - Época Desporti-

va 2017/2018 – Atletismo e BTT 

Aprovada a proposta n.º 206/2018 referente ao apoio 

atribuído no âmbito do Programa de Apoio ao Associa-

tivismo Federado, designadamente: 
 

CENTRO DE ATLETISMO DE SEIA 

(Atletismo – 2017/18) 

 

 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA 
SRA. DESTERRO 

(Atletismo – 2017/18) 

 
 

MARATONA CLUBE VILA-CHÃ 

(Atletismo – 2017/18) 

 

 

 

 

CLUBE BTT SEIA 
(BTT – 2017/18) 

 

 

 

 

PAADF – Participação - Época Desportiva 

2018/2019 – Futebol, Ténis de Mesa e Voleibol 

Aprovada a proposta n.º 207/2018 relativa ao apoio 

atribuído no âmbito do Programa de Apoio ao Associa-

tivismo Desportivo Federado, designadamente: 
 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO ROMÃO 
(Futebol – 2018/19) 

 
 
 

 
Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Seia 
(Ténis de Mesa – 2018/19) 

 
 
 

 
SENA CLUBE 

(Voleibol – 2018/19) 

 
 
 

 
Relatório Final 

Ratificado o Relatório Final respeitante à empreitada 

de reabilitação viária da Estrada Municipal 504-2 – Car-

ragozela, adjudicando-a à empresa Biosfera Constru-

ções, Unipessoal Lda., pelo valor de 209.000,00€. 

 

Minuta do Contrato 

Ratificada a Minuta do Contrato da empreitada de rea-

bilitação viária da Estrada Municipal 504-2 – Carra-

gozela, adjudicada pelo Município de Seia à empresa 

Biosfera Construções, Unipessoal Lda., pelo valor glo-

bal de 209.000,00€. 

 

Operações Urbanísticas 

Parcelamento de Terreno – Habitação 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2017/172 – Maria Cassiana Marques Pereira – Bair-

ro do Amaral – Folhadosa. 

 

Certidão de Destaque 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2018/109 – Maria Josefa Sobral Carvalho Almeida - 

Vila Verde. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Carlos Jesus Brito – Aguincho (Legalização de constru-

ção existente – truticultura) 
 

António José Mendes Amaral – Loriga (Reconstrução/

alteração de edifício – alojamento local) 
 

Liliana dos Santos Frazão – Lajes (Reconstrução – 

Agroturismo) 
 

Augusto José Alves Ribeiro – São Romão (Construção 

de moradia e muro) 
 

Quinta do Espinho – Sociedade de Agricultura Biológi-

ca e Produtos Naturais Lda. – Vasco Esteves de Baixo 

(Ampliação de pavilhão) 
 

Hipóteses Formidáveis, Construções Lda. - Seia 
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Participação 15.240,00 € 
Objetivos 12.265,00 € 
TOTAL 27.505,00 € 

Participação 9.200,00 € 
Objetivos 8.745,00 € 
TOTAL 17.945,00 € 

Participação 4.420,00 € 
Objetivos 715,00 € 
TOTAL 5.135,00 € 

Participação 10.000,00 € 

TOTAL 10.000,00 € 

Participação 1.600,00 € 
Objetivos 7.425,00 € 
TOTAL 9.025,00 € 

Participação 1.500,00€ 
TOTAL 1.500,00 € 

Participação 1.200,00€ 
TOTAL 1.200,00 € 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 14/12/2018 

(Pedido de ocupação de via pública) 
 

António Lopes Dias – Vide – Indeferir face ao Parecer 

do ICNF 
 

Marco Paulo Pereira Cordeiro – Folgosa do Salvador 

(Reconstrução de moradia) 
 

João Manuel do Vale Roda – Aldeia de São Miguel 

(Alteração de moradia) 
 

Renato Manuel Garcia Santos – Tourais (Construção 

de moradia) 
 

Ana Rita Silva Cardoso – São Romão (Construção de 

moradia) 
 

António Armindo Correia Ribeiro Fontes – Vila Cova 

(Pedido de ocupação da via pública) 

 

Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento para o Desenvolvimento de Resi-

dências Artísticas no Âmbito do Projeto Ribeira de Al-

voco – Ribeira de Alvoco Ecossistema Criativo e Co-

munitário, pelo preço base de 19.500,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento da aquisição de espaço e servi-

ços – SISAB 2019, pelo preço base de 22.358,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento da empreitada de requalificação 

da Escola Básica Dr. Abranches Ferrão, Arrifana, pelo 

preço base de 139.975,26€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento da empreitada de requalificação 

e remodelação da Escola Básica de Santiago, pelo pre-

ço base de 124.769,57€. 

 

Projetos de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

de adjudicação do Desenvolvimento de Residências 

Artísticas no Âmbito do Projeto Ribeira de Alvoco – 

Ribeira de Alvoco Ecossitema Criativo e Comunitário, 

adjudicando-o à Associação de Desenvolvimento Inte-

grado na Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM), 

pelo valor total de 19.500,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

de adjudicação da aquisição de Resistógrafo para Ava-

liação da Resistência de Madeira Estrutural e Árvores 

Vivas, adjudicando-o à empresa Terragens, Novas 

Tecnologias para a Gestão Agroalimentar e Ambiente 

Lda., pelo valor de total de 9.262,00€. 

 

Minuta do Contrato 

A Câmara tomou conhecimento da Minuta do Contrato 

de Desenvolvimento de Residências Artísticas no Âm-

bito do Projeto Ribeira de Alvoco – Ribeira de Alvoco 

Ecossitema Criativo e Comunitário, adjudicado à ADI-

RAM, pelo valor total de 19.500,00€. 

 

Despacho 

A Câmara tomou conhecimento do Despacho – Servi-

ços Complementares (Artigo 454º do CCP) no âmbito 

do contrato N.º 23/2017, no valor de 134.800€ com a 

empresa contratada, Miguel Viseu Coelho Arquitetos 

Associados, Lda., que determina nos termos do CCP 

um adiantamento ao contrato base com um acréscimo 

de preço no valor de 13.480,00 relativos à elaboração 

dos seguintes projetos: - elaboração do passadiço Par-

que Municipal – Cise – 4.480,00€; - elaboração do pro-

jeto de execução do sistema de rampas na Rua Dr. 

António M. S. Mota Veiga – 9.000,00€. 
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