
Prestação de Contas 2016 da Câmara Municipal 

Aprovada a Prestação de Contas 2016 da Câmara Mu-

nicipal. 

 

Minuta de Contrato Interadministrativo de Dele-

gação de Competências 

Aprovada a minuta de Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências na União das Freguesias 

de Sameice e Santa Eulália para conservação e manu-

tenção do troço via municipal - Rua da Vila e Rua Ou-

teiro de Baixo. 

 

Aprovada a minuta de Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Teixeira para conservação e manutenção do troço via 

municipal - Rua do Outeiro e Praceta da Abisseira, na 

Teixeira de Baixo.  

 

Aprovada a minuta de Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Loriga para conservação e manutenção do troço via 

municipal - Rua da Fandega e Rua Património dos Po-

bres.  

 

Apoios Financeiros  

Aprovada a proposta n.º 26/2017, referente à revoga-

ção da proposta 67/2015 e à atribuição de um apoio, 

no valor de 50.000€ para o Solar do Mimo, com vista à 

concretização do projeto de construção de novas insta-

lações.  

 

Aprovada a proposta n.º 27/2017, relativa ao apoio ao 

apoio para os Ranchos Folclóricos, Orfeões e Bandas de 

Música do concelho, de acordo com os seguintes valo-

res: 

 

 

Aprovada a proposta n.º 28/2017, relativa ao apoio no 

valor de 1.250€ para a Associação Senense de Inter-

câmbios Culturais e Geminações, destinado à dinamiza-

ção das atividades promovidas.  

 

Aprovada a proposta n.º 29/2017, alusiva ao apoio no 

valor de 1.300€ para o Sporting União de São Martinho, 

com vista a realização de obras de beneficiação do 

campo de futebol.  

 

Aprovada a proposta n.º 30/2017, referente ao apoio 

no valor de 3.000€ para o Centro Cultural e Recreativo 

Reunião de Câmara de 18 de abril 

 2017 

Banda Academia de Santa Cecília - S. Romão 6.500€ 

Filarmónica 1º de Janeiro - Carragosela 6.500€ 

Banda Torroselense Estrela d’Alva 6.500€ 

Sociedade Musical Estrela da Beira - Sta. Marinha 6.500€ 

Sociedade Recreativa a Musical Loriguense 6.500€ 

Associação Musical e Juvenil de Tourais 6.500€ 

Orquestra Juvenil da Serra da Estrela 4.000€ 

Orfeão de Seia 4.500€ 

Orfeão de Estrela da Serra 4.500€ 

Rancho Folclórico de Seia 6.500€ 

Rancho Folclórico Os Pastores de São Romão 6.500€ 

Rancho Folclórico de Paranhos 6.500€ 

Rancho Folclórico Estrela de Alva - Vila Cova 4.500€ 
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“Os Viriatos”, destinado à execução de obras de requa-

lificação do seu edifício sede.  

 

Aprovada a proposta n.º 31/2017, relativa ao apoio no 

valor de 12.500€ para a Junta de Freguesia de Santa 

Comba, para a beneficiação de muros e obras comple-

mentares. 

 

Aprovada a proposta n.º 32/2017, alusiva ao apoio no 

valor de 6.000€ para a Junta de Freguesia de Santiago, 

com vista a conservação e manutenção de arruamen-

tos. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Informação Prévia  

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2017/30 - Carlos Manuel de Campos Mendes - 

“Maxial” - São Romão. 

 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2017/25 - Robertus Josef Maria V. Correia Raam - 

Vale de Igreja - Paranhos da Beira.  

 

Pedidos de Destaque   

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2017/28 - Francisco Manuel Sobral Serapicos - 

“Salgueirinhos” - Carragozela. 

 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2017/22 - José Manuel Cunha Santos - Ruas dos 

Olivais, 13 - Tourais. 

 

Aberturas de Concurso 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento da empreitada de renovação/construção de re-

servatórios, rede de abastecimento de água, rede de 

drenagem de águas residuais e ETAR’s - Teixeira de 

Baixo, com um valor base de 258.874,56€.  

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento da aquisição de serviços culturais para as Festas 

do Concelho 2017, com um valor base de 73.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento do fornecimento do aluguer de autocarros com 

motorista para a atividade “Convívio Sénior 2017”, com 

um valor base de 22.500€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento da empreitada do arranjo exterior ao espaço 

envolvente do CMOS/Aeródromo Serra da Estrela - 

Seia, com um valor base de 34.000€. 

 

Relatórios 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar 

sobre a requalificação em zona envolvente à Escola 

Secundária (Seia), propondo a sua adjudicação à CI-

VINEC - Engenharia e Construção Civil, Unipessoal, 

Lda., pelo preço de 88.720,72€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar 

referente à beneficiação da EM522 Arrifana - São Marti-

nho, propondo a sua adjudicação à Biosfera Constru-

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

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final rela-

tivo à remodelação das redes de abastecimento de 

água e drenagem de águas residuais na Rua Elias Bar-

celos - Tourais, adjudicando-o à Pontos & Riscos, Lda., 

pelo valor de 66.264,37€. 
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A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final refe-

rente à aquisição de serviços de desratização de edifí-

cios municipais, adjudicando-o à empresa Rentokil Initi-

al Portugal - Serviços de Proteção Ambiental, Lda., pelo 

valor de 3.115€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação alusivo à prestação de serviços - Conselho 

da Diáspora, adjudicando-o a Ana Rita Almeida Pina, 

pelo preço anual de 14.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação referente à aquisição de serviços para a 

Manutenção do Relvado do Estádio Municipal de Seia - 

2017, adjudicando-o à Sportleva, Lda., pelo valor de 

22.800€.  

 

Informações 

A Câmara tomou conhecimento da Informação relativa 

à aquisição de serviços para a manutenção do relvado 

do Estádio Municipal de Seia - 2017, adjudicando o ser-

viço à empresa Sportleva, Lda., pelo valor de 22.800€, 

sendo o valor mensal de 1.900€.  

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação referen-

te à elaboração do projeto de execução da obra de re-

qualificação da Escola Básica Tourais/Paranhos, adjudi-

cando-o à empresa Tiago Abreu Arquiteto, Unipessoal, 

Limitada., pelo valor de 7.500€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação referen-

te à elaboração do projeto de execução da obra de re-

qualificação da Escola Básica Dr. Abranches Ferrão - 

Localizada na Arrifana, adjudicando-o à empresa Rectas 

Paralelas Arquitetura e Gestão, Limitada., pelo valor de 

7.500€. 
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