Reunião de Câmara de 14 de março
2019
PAADF

didas de proteção dos recursos hídricos nas áreas afe-

Aprovada a proposta n.º 37/2019 referente ao apoio no

tadas pelos incêndios de 2017 – reabilitação e requalifi-

âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Des-

cação dos ecossistemas ribeirinhos, no concelho de

portivo Federado, no que respeita à participação da

Seia, adjudicada à empresa João Lopes da Silva Lda.

Pesca na época desportiva 2018, de acordo com o se-

pelo valor de 150.794,24€.

guinte quadro:
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE VILA VERDE

(Pesca)

Participação
Objetivos
TOTAL

900,00 €
500,00 €
1.400,00 €
FOLHADOSA FISHING TEAM

(Pesca)

Participação
Objetivos
TOTAL

3.700,00 €
5.555,00 €
9.255,00 €

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DESPORTIVA DE VILA CHÃ

(Pesca)

Participação
TOTAL

600,00 €
600,00 €

Ratificada a minuta do contrato da empreitada de requalificação da Escola Básica de Tourais – Paranhos,
adjudicada à empresa Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda., pelo valor de 227.058,34€.
Erros e Omissões
Ratificada a lista de erros e omissões no âmbito do
concurso relativo à empreitada da rede de drenagem
de águas residuais e ETAR de Barriosa.
Ratificada alista de erros e omissões no âmbito do concurso relativo à construção da Estação de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR) de Vasco Esteves de Cima.
Operações Urbanísticas
Loteamento Urbano

Relatório Final

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º

Ratificado o Relatório Final relativo à empreitada de

12/2018/07 – Edgar Alexandre da Mota Veiga Dolgner

medidas de proteção dos recursos hídricos nas áreas

– Santa Comba.

afetadas pelos incêndios de 2017 – reabilitação e requalificação dos ecossistemas ribeirinhos, no concelho
de Seia, adjudicando-a à empresa João Lopes da Silva,
pelo valor de 150.794,24€.

Constituição de Compropriedade
Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º
10/2019/28 – José António Ferreira Antunes – Travancinha.

Ratificado o Relatório Final relativo à empreitada de
requalificação da Escola Básica de Tourais – Paranhos,
adjudicando-a à empresa Edibeiras, Lda., pelo valor de
227.058,34€.
Minuta do Contrato
Ratificada a minuta do contrato da empreitada de me-

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º
10/2019/34 – Ana Rita Amaral Soares Henriques –
Cambos – União de Freguesias de Vide e Cabeça.
Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º
10/2019/36 – Pedro Pinto dos Santos – Tourais.

Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 14/03/2019
Licenciamentos de Obras Particulares

Ricardo Jorge Figueiredo Abrantes, pelo valor de

António Anastácio & Filhos, Lda. - Catraia de São Ro-

18.666,72€.

mão (legalização de queijaria)
António Gonçalves Marques Santos – São Romão

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão

(construção de piscina)

de adjudicação da aquisição de serviços de desobstru-

Alice Fernandes – Sandomil (alteração de arrumos/
garagem)
Modelo Continente Hipermercados, S.A. - Crestelo

ção e limpeza de coletores e órgãos de tratamento de
águas residuais e pluviais, adjudicando-o à empresa
Limpacanal – Limpezas Ecológicas, Lda., pelo valor de
24.980,00€.

(alteração/ampliação de comércio)
Léguas Glaciares, Lda. - Loriga (remodelação de casa
de campo)
José Augusto Mendes Pinto – Cabeça (pedido de ocupação de via pública)
Nelson Martins dos Santos – Sabugueiro (pedido de
ocupação de via pública)
Carlos Alves Correia – Paranhos da Beira (construção
de moradia)
Associação Cultural e Recreativa do Chaveiral – Chaveiral (ampliação de edifício sede)
José Rui dos Santos Seabra – Alvoco da Serra
(legalização de habitação)
Júlio Angel Dias Molina – Casal de Travancinha
(alteração e ampliação de moradia)
Abertura de Procedimento
A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento da aquisição de serviços para
execução de rede secundária de faixas de gestão de
combustível na Estrada Municipal 519, pelo valor base
de 13.500,00€.
A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento para o fornecimento do serviço
de transportes escolares, no ano letivo 2018/2019, no
circuito “Póvoa Nova / São Martinho / Quinta do Muchel / Seia”, pelo valor base de 5.428,90€.
Projetos de Decisão
A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão
de adjudicação da prestação de serviços na fiscalização
municipal, engenharia do ambiente, adjudicando-o a
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