
Terceira Alteração ao Orçamento e GOP 

Aprovada a Terceira Alteração ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Câmara Municipal para 2017. 

 

Prestação de Contas Consolidadas 2016 

Aprovado o Relatório de Gestão e Contas Consolidadas 

de 2016 do Município de Seia. 

 

Minuta de Contrato Interadministrativo de Dele-

gações de Competências 

Aprovada a Minuta de Contrato Interadministrativo de 

Delegações de Competências na União das Freguesias 

de Carragozela e Várzea para conservação e manuten-

ção do Troço Via Municipal: Rua da Escola, no valor de 

10.000€. 

 

Aprovada a Minuta de Contrato Interadministrativo de 

Delegações de Competências na Junta de Freguesia de 

Alvoco da Serra para conservação e manutenção do 

Troço Via Municipal: Rua do Estendedouro, no valor de 

25.000€. 

 

Orçamento Participativo Escolar 2016/2017 

Aprovado o Acordo de Cedência entre o Município de 

Seia, a Pro Sena e o Agrupamento de Escolas Guilher-

me Correia de Carvalho, referente à primeira edição do 

Orçamento Participativo Escolar 2016/2017, que visa a 

cedência de dois contrabaixos. 

 

Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo 

Federado (PAADF) 

Ratificada a proposta n.º 42/2017 referente ao paga-

mento no âmbito do PAADF, pela participação na época 

desportiva 2015/2016, à Associação Cultural e Recreati-

va da Sr.ª do Desterro, nos seguintes montantes: 

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA SE-

NHORA DO DESTERRO (Atletismo) 

Prorrogação de Contratos no Serviço de Educa-

ção 

Aprovada a proposta n.º 43/2017 relativa ao pedido de 

autorização para prorrogação de treze contratos no 

serviço de educação para o ano letivo de 2017/2018. 

 

Celebração de Contrato de Gestão de Eficiência 

Energética 

Aprovada a proposta n.º 44/2017 alusiva à autorização 

prévia da Assembleia Municipal para a Repartição de 

Encargos e Respetiva Assunção dos Compromissos Plu-

rianuais no âmbito da “Celebração de Contrato de Ges-

tão de Eficiência Energética, ao Abrigo do Decreto-Lei 

29/2011, de 28 de Fevereiro, no Sistema Iluminação 

Pública do Concelho de Seia”, nos seguintes termos:  

 

1 - O preço contratual máximo possível do Contrato de 

Gestão de Eficiência Energética é: 8.138.034,00€. 

2 - O prazo contratual máximo possível do Contrato de 

Gestão de Eficiência Energética é de: 10 anos. 

3 - A previsão de repartição do preço contratual máxi-

Reunião de Câmara de 14 de junho 

 2017 

Participação 500,00€ 
Objetivos 980,00€ 
TOTAL 1480,00€ 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 14/06/2017 

mo possível do contrato pelo prazo contratual máximo 

possível do contrato é a seguinte:  

 

 

Nomeação de Revisor Oficial de Contas 

Aprovada a proposta n.º 45/2017 referente à nomea-

ção da LCA – Leal, Carreira & Associados SROC, para 

Revisor Oficial de Contas, pelo valor global 36,900.00€. 

 

Doação de Terreno Destinado à Escola Superior 

de Turismo e Hotelaria   

Aprovada a proposta n.º 46/2017 relativa à doação de 

terreno ao Instituto Politécnico da Guarda, com um 

valor patrimonial de 660.650,00€, onde se encontra 

implantada a Escola Superior de Turismo e Hotelaria de 

Seia.  

 

Alteração do Regulamento Municipal de Trânsito 

Aprovada a proposta n.º 47/2017 referente à alteração 

do Regulamento Municipal de Trânsito - atualização do 

Cadastro de Sinalização da Rede Viária Municipal, tendo 

em conta as alterações introduzidas na sinalização de 

trânsito em arruamentos e estradas municipais do con-

celho.  

 

Projeto “10 Mil Vidas” 

Aprovada a proposta n.º 48/2017, relativa ao Projeto 

“10 Mil Vidas” da Associação Nacional de Cuidado e 

Saúde - ANCS, cofinanciando a implementação deste 

plano de desenvolvimento no montante de 8.550€, pa-

ra apoio a 50 idosos do Município.  

 

Apoios Financeiros 

Aprovada proposta n.º 49/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 10.000€, para cada Associação de Bombeiros 

Voluntários do concelho - Loriga, São Romão e Seia. 

 

Aprovada a proposta n.º 50/2017 referente ao apoio, 

no valor de 8.500€ para o Clube BTT Seia, com vista 

apoiar a realização da Maratona de Seia - XCM Taça de 

Portugal.  

 

Aprovada a proposta n.º 51 /2017 relativa ao apoio, no 

valor de 5.000€ para a União de Freguesias de Seia, 

São Romão e Lapa dos Dinheiros, para a realização da 

Feira Antiga - Arraial Beirão. 

 

Aprovada a proposta n.º 52/2017 referente ao apoio, 

no valor de 12.000€ para a União das Freguesias de 

Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, destinado à 

realização do Festival de Músicas do Bosque. 

 

Aprovada a proposta n.º 53/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 5.000€ para a Associação Recreativa e Despor-

tiva da Vila Chã, com vista a construção de um pavi-

lhão. 

 

Aprovada a proposta n.º 54/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 11.000€ para o Futebol Clube Teixeirense, pa-

ra a realização de obras de requalificação do seu edifí-

cio sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 55/2017 referente ao apoio, 

no valor de 4.000€ para o Grupo Desportivo, Cultural e 

Recreativo de Lajes, com vista a realização de obras de 

requalificação do seu edifício sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 56/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 3.750€ para a Sociedade Musical Estrela da 

Beira, destinado à realização de obras na sua sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 57/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 5.000€ para a Comissão de Melhoramentos do 
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Ano 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor Anual 664.329€ 697.546€ 730762€ 763.979€ 797.195€ 

2023 2024 2025 2026 2027 

830.412€ 863.628€ 896.845€ 930.061€ 963.278€ 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 14/06/2017 

do Casal do Rei, com vista a realização de obras na sua 

sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 58/2017 referente ao apoio, 

no valor de 7.500€ para o Centro de Karaté de Seia, 

destinado à aquisição de uma carrinha.  

 

Aprovada a proposta n.º 59/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 3.000€ para a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Alvoco da Serra, para a requalificação da Capela Museu 

de São Pedro. 

 

Aprovada a proposta n.º 60/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 5.000€ para a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Sandomil, com vista a realização de obras de beneficia-

ção da Casa Paroquial. 

 

Aprovada a proposta n.º 61/2017 referente ao apoio, 

no valor de 1.500€ para a Mordomia de Nossa Senhora 

da Guia, destinado à realização de obras de manuten-

ção do recinto de Nossa Senhora da Guia. 

 

Aprovada a proposta n.º 62/2017 relativa ao apoio, no 

valor total de 12.100€, para o Agrupamento de Escolas 

Dr. Guilherme Correia de Carvalho e Agrupamento de 

Escolas de Seia - ano escolar 2016/2017, para o ape-

trechamento dos estabelecimentos de ensino e forneci-

mento de material didático. 

 

Aprovada a proposta n.º 63/2017 referente ao apoio, 

no valor total/anual de 1.385,56€, para a Associação de 

Beneficência do Sabugueiro, destinado a assegurar o 

funcionamento das componentes de apoio à família, 

nomeadamente a refeição e prolongamento de horário, 

do Jardim-de-Infância do Sabugueiro, no ano letivo 

2016/2017.  

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Certidão de Compropriedade - AUGI 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2017/36 - Maria Augusta de Almeida Coelho Marti-

nho - Vila Cova. 

 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2017/37 - Maria Augusta de Almeida Coelho Marti-

nho - Torroselo.  

 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2017/37 - Maria Josefa Sobral carvalho Almeida - 

Vila Verde - Tourais. 

 

Pedido de Certidão de Destaque  

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2017/34 - Eugénio António Lopes Borges - Travanci-

nha. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Processos Aprovados 

Filipe da Silva sobreiro - Vide (Legalização de habita-
ção) 

 
Isabel Maria Borges de Almeida Lopes (Alteração de 

edifício) 

 
Messias Martins Dias Cruz - São Romão (Construção de 

garagem) 
 

Carlos Manuel Gregório Andrade - Vide (Legalização de 
muro) 

 

Maria Teresa Oliveira Duarte - Lajes (Alteração de mo-
radia) 

 
Daniel Marques Valentim - São Romão (Construção de 

moradia) 

 
Sérgio Manuel Correia Neves (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 procedi-

mento do fornecimento para implementação de Redes  
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 18/04/2017 

Wireless na localidade de Tourais - OP 2017, com o 

valor base de 8.130€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento da aquisição de um Sistema de Comunicações 

Móveis em VPN, com o valor base de 34.750€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento do contrato de prestação de serviços para Covei-

ro, com um valor base de 7.980€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento do contrato de prestação de serviços na área de 

Limpeza Urbana, com um valor base de 7.420€.  

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento do contrato de prestação de serviços para Pe-

dreiro/Servente, com um valor base de 7.980€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento do contrato de prestação de serviços para Cana-

lizador, com um valor base de 7.980€. 

 

Relatórios 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar 

para a requalificação das instalações elétricas do Cine 

Teatro (Casa da Cultura), propondo a adjudicação à 

empresa Barata & Marcelino - Engenharia Elétrica, S.A., 

pelo preço de 45.727,75€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação para a requalificação em zona envolvente 

à Escola Secundária (Seia), adjudicando-a à empresa 

Fonseca e Fonseca, Lda., pelo valor de 89.983,52€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação para a beneficiação da EM 522 - Arrifana - 

São Martinho, adjudicando-a à empresa Biosfera Cons-

truções, Unipessoal, Lda., pelo valor de 127.033,23€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final para 

a requalificação da Rua da Alagoa - Paranhos, adjudi-

cando-a à empresa Pontos & Riscos, Lda., pelo valor de 

95.400,50€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final para 

a requalificação da Avenida Doutor José Sacadura Botte 

e da Avenida Cardoso Abrantes - Arrifana, adjudicando-

a à empresa Pontos & Riscos, Lda., pelo valor de 

54.277,18€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação para a prestação de serviços de Auditor 

Externo para o triénio 2017 a 2019, adjudicando-a à 

empresa LCA - Leal Carreira & Associados, SROC, pelo 

valor total de 36.900€. 
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