
Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 

da Câmara Municipal 

Aprovada a primeira revisão ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Câmara Municipal para 2019. 

 

Aquisição de Viatura 

Ratificada a proposta n.º 7/2019 relativa à aquisição de 

viatura, da marca Volkswagen Amarok 4x4 Biturbo, 163 

CV, cinco lugares e com a matrícula 75-LR-19, pelo 

valor de 15.000€, para a Divisão de Infraestruturas, 

Obras Municipais e Ambiente - Serviço de Águas. 

 

Constituição de Empresa Intermunicipal 

Aprovada a proposta n.º 8/2019 respeitante à constitui-

ção de Empresa Intermunicipal entre o Município de 

Seia, o Município de Gouveia e o Município de Oliveira 

do Hospital, relativa aos serviços de abastecimentos de 

água potável, saneamento de águas residuais e outros 

serviços e delegação dos respetivos serviços na futura 

Empresa Intermunicipal. 

 

Primeira Alteração do Mapa de Pessoal 2019 

Aprovada a proposta n.º 9/2019 referente à alteração 

da estrutura orgânica e primeira alteração do Mapa de 

Pessoal 2019, que determina: 

- manter o modelo de estrutura misto, constituído por 

uma estrutura flexível e por uma estrutura matricial; 

- a estrutura flexível, fixando o limite máximo de: 4 uni-

dades orgânicas flexíveis, dirigidas por dirigente inter-

médio de 2.º grau; 10 unidades orgânicas flexíveis de 

coordenação, dirigidas por dirigente intermédio de 3.º 

grau; e “40 subunidades orgânicas”; 

- a estrutura matricial, fixando o limite máximo de uma 

equipa multidisciplinar; 

- que os cargos de direção intermédia de 3.º grau cor-

respondem as funções de direção, gestão, coordena-

ção e controlo de unidades orgânicas flexíveis, com 

níveis de autonomia, responsabilidade e dimensão 

apropriada e serão recrutados, por procedimento con-

cursal nos termos legais aplicáveis, de entre trabalha-

dores com relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado. 

 

Comunicação à DGAL 

Aprovada a proposta n.º 10/2019 que determina a co-

municação à DGAL da intenção do Município não pre-

tender assumir em 2019 as competências previstas na 

Lei n.º 50/2018, de 16/08 – Decreto-Lei (Sectorial) n.º 

20/2019 - concretiza o quadro de transferência de com-

petências para os órgãos municipais nos domínios da 

proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos 

e n.º 22/2019 - desenvolve o quadro de transferência 

de competências para os municípios no domínio da 

cultura. 

 

Desafetação do Domínio Privativo Indisponível do 

Município dos Edifícios Escolares Desativados 

Aprovada a proposta n.º 11/2019 relativa à desafetação 

do domínio municipal de 67 edifícios escolares que 

fruto do reordenamento da rede escolar deixaram de 

ter a utilidade que lhes está inerente, ou seja, que en-

cerraram como edifício escolar. 

 

Regulamento de Comparticipação em Medicamen-

tos - Período de Candidaturas e Verba para o Ano 

2019 

Aprovada a proposta n.º 12/2019 que estabelece para 

submissão de candidaturas ao Regulamento de Com-

participação em Medicamentos, em 2019, o período 

Reunião de Câmara de 18 de fevereiro 
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 18/02/2019 

entre 1 e 29 de março, e a verba de 5.000€ de verba 

para o citado ano. 

 

Plano Operacional do Orçamento Participativo 2019

-2020 

Aprovada a proposta n.º 13/2019 relativa à aprovação 

do Plano Operacional do Orçamento Participativo 2019

-2020, definindo: 

- como cronograma de ações: 

Apresentação de propostas – 1 a 31 de março, medi-
ante preenchimento de formulário específico e apenas 
na plataforma digital www.seiaparticipa.pt; 

Análise técnica das propostas - 1 de abril a 9 de 

maio; 

Divulgação da lista provisória de propostas – 10 de 

maio 

Audiência dos concorrentes – 13 a 24 de maio; 

Divulgação da lista de propostas a votação – 7 de 

junho; 

Votação - 15 a 30 de junho; 

Divulgação pública dos vencedores - 3 de julho. 

- o montante de 145.000€, correspondendo 125.000€ 

ao OP Seia e 20.000€ ao OP Escolas; 

- que a apresentação de propostas seja feita, apenas, 
através da plataforma digital www.seiaparticipa.pt 

- que as áreas de intervenção sejam as seguintes: Edu-

cação, Ambiente e Sustentabilidade. Ação Social e Sa-

úde, Cultura e Turismo e Desporto e Lazer 

- que o direito de voto seja exercido através de platafor-
ma digital www.seiaparticipa.pt, exclusivamente, via 
SMS no OP Seia; 

- o Orçamento Participativo das Escolas realizar-se-á 
no primeiro Período, do ano letivo 2018/2019, ocorren-
do, neste caso, a votação exclusivamente online em 
www.seiaparticipa.pt. 

 

Regulamento de Utilização das Instalações Despor-

tivas do Município de Seia 

Aprovada a proposta n.º 14/2019 referente ao Regula-

mento de Utilização das Instalações Desportivas do 

Município de Seia. 

 

Atribuição de Lote de Terreno – Espaço Empresari-

al da Abrunheira 

Aprovada a proposta n.º 15/2019 relativa à atribuição 

do atual lote de terreno n.º 29 no Espaço Empresarial 

da Abrunheira, à empresa Bafoil & Bafoil, Lda., de 

acordo com a reunião do Plano de Pormenor do (EEA), 

(antigo lote n.º 32), com a área de 2.093 m
2
, ao preço 

de 5€/m
2
, no valor de

 
10.465,00€. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 16/2019 referente ao apoio 

para as Marchas Populares 2019, nomeadamente: 

MARCHA DE LORIGA – 3.000€ 

MARCHA DE SÃO ROMÃO – 3.000€ 

MARCHA DE TRAVANCINHA – 3.000€ 

MARCHA “OS VIRIATOS” – 3.000€ 

MARCHA DO CENTRO ESCOLAR DE SEIA – 3.000€ 

MARCHA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

SEIA – 3.000€ 

 

Aprovada a proposta n.º 18/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 750€, para apoiar o Sena Clube na organiza-

ção do Torneio “Taça Mário Sucena”. 

 

Aprovada a proposta n.º 19/2019 referente ao apoio, 

no valor de 1.250€, para apoiar o Maratona Clube da 

Vila Chã na realização da 5ª Corrida do Alva. 

 

Aprovada a proposta n.º 20/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 2.000€, para apoiar o Rancho Folclórico de 

Seia, na aquisição de equipamento para o seu Museu 

Etnográfico. 

 

Aprovada a proposta n.º 21/2019 referente ao apoio, 

no valor de 5.000€, para apoiar a Junta de Freguesia 

de Teixeira, destinado à realização de obras de recons-

trução de um muro, localizado nas Rua do Outeiro e da 

Eira. 

 

Aprovada a proposta n.º 22/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 10.000€, para apoiar a União de Freguesias 

de Santa Marinha e São Martinho, para a realização de 

obras de beneficiação do cemitério da Póvoa Nova. 
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Aprovada a proposta n.º 23/2019, referente ao apoio 

para a Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-

tários de São Romão, no valor de 12.500€, para a aqui-

sição de materiais para modificação de uma viatura 

destinada a Veículo do Comando Operacional Tático. 

 

PAADF – Participação Futsal - Época Desportiva 

2018/2019 

Aprovada a proposta n.º 17/2019 relativa ao apoio no 

valor de 2.800€, atribuído no âmbito do Programa de 

Apoio ao Associativismo Federado, pela participação 

das Escolas de Futebol Carlos Franco na época des-

portiva 2018/2019. 

 

Contratos de Comodato 

Aprovado o Contrato de Comodato entre o Município 

de Seia, a Associação de Beneficência de São Marti-

nho e a JMOVE - Associação Juvenil de São Martinho, 

que visa a cedência de parte do prédio que serviu de 

Jardim de Infância, sito em São Martinho à JMOVE. 

 

Aprovado o Contrato de Comodato entre o Município 

de Seia e o Conselho Diretivo dos Baldios de Cabeça, 

que visa a cedência do prédio, propriedade do Municí-

pio de Seia, inscrito na matriz predial urbana da União 

das Freguesias de Vide e Cabeça, sob o artigo 213, e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Seia 

sob o número 202/20010119, ao citado Conselho. 

 

Aberturas de Concurso 

Aprovada a informação de abertura de concurso da 

empreitada de rede de drenagem de águas residuais e 

ETAR de Barriosa, com o preço base de 384.628,23€. 

Ratificada a informação de abertura de concurso da 

empreitada de construção da Estação de Tratamento 

de Águas Residuais (ETAR) de Vasco Esteves de Ci-

ma, com preço base de 201.598,41€. 

 

Ratificada a informação de abertura de concurso da 

reposição das condições de circulação rodoviária no 

caminho E.N. 230 – Cide – Gondufo, decorrentes dos 

incêndios de 2017, com preço base de 158.592,75€. 

Relatórios Finais 

Ratificado o Relatório Final relativo à empreitada de 

ligação da rede de abastecimento de água a Casal de 

Travancinha – Sistema em Alta, adjudicando-a à em-

presa Opualte – Construções S.A., pelo valor de 

164.385,28€. 

 

Ratificado o Relatório Final referente à empreitada de 

execução de ligações técnicas de drenagem de águas 

residuais – emissário de Cabeça de Eiras, adjudicando

-a à empresa Confitrav Lda., pelo valor de 

259.445,62€. 

 

Ratificado o Relatório Final relativo à empreitada de 

construção de emissário de águasrResiduais – EEAR e 

ETAR de Várzea de Meruge, adjudicando-a à empresa 

Ascendetalento, Lda., pelo valor de 319.492,83€. 

 

Erros e Omissões 

Ratificados os esclarecimentos, erros e omissões da 

empreitada de requalificação da Escola Básica de Tou-

rais - Paranhos – DGUOT/01/2019. 

 

Autos de Receção Definitiva 

Aprovado o auto de receção definitiva e o cancelamen-

to de garantia bancária, respeitante à empreitada de 

construção do novo cemitério de Seia – Arrifana, exe-

cutada pela MRG, Engineering & Solutions. 

 

Aprovado o auto de receção definitiva e o cancelamen-

to de garantia bancária, respeitante à empreitada de 

trabalhos a mais de drenagem de plataformas e arran-

jos exteriores diversos no novo cemitério de Seia, exe-

cutada pela MRG, Engineering & Solutions. 

 

Operações Urbanísticas 

Certidão de Destaque 

Aprovado de acordo com parecer o processo n.º 

01/2017/17 – António Augusto Cunha dos Santos – 

Tourais. 

 

Alteração de Loteamento Urbano 

Aprovado o processo n.º 12/2018/4 – Caixa de Crédito 
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Agrícola Mútuo da S.E. CRL - Vila Branca II – Lote 25 – 

Santiago (alvará n.º 3/97). 

 

Aprovado o processo n.º 12/2018/6 – Nuno Leonardo 

N. M. Figueiredo Alves – Avenida Afonso Costa – Lote 

1 R/C Direito – Seia. 

 

Certidão de Propriedade Horizontal 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

02/1997/73 – António Simões Garcia – Cabeça de Ca-

sal da Herança – Rua do Mercado 2 – Seia. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Rogério Silva Marques – São Romão (alteração de mo-

radia) 
 

Luís Cruz Lopes – Santiago (legalização – habitação e 

indústria – queijaria) 
 

Gonçalo Rafael Almeida Abreu Saraiva – Santiago 

(construção de moradia e muro de vedação) 
 

Alberto Trindade Martinho – Sabugueiro (alteração de 

uso – casa de campo – 2 frações) 

 

EvidentSrategy, Ldaª – Loriga (reconstrução e altera-

ção de edifício para alojamento local) 
 

Rui Alexandre Silvestre Mendonça – Póvoa Velha 

(alteração de edifício – casa de campo) 
 

Texamira – Recolha de Vestuário Unipessoal Lda. - 

Vodra (reconstrução de pavilhão industrial) 
 

Pedro Manuel Castel Branco da Silva Gomes Freire – 

Santa Comba (legalização e ampliação de queijaria) 
 

José Borges Madeira – Santa Marinha (legalização de 

arrumos) 
 

José Borges Madeira – Santa Marinha (legalização de 

churrasqueira) 
 

Artur Barreiras Gonçalves Barreiras – Cabeça de Casal 

da Herança – Travancinha (legalização e habitação) 
 

Sandra Patrícia Dias Pereira – Seia (construção de 

moradia) 

Maria Helena Figueiredo Fernandes – Quintela 

(alteração e ampliação de moradia) 
 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Car-

valhal da Louça – Carvalhal da Louça (reconstrução e 

ampliação de edifício) 
 

Cláudia Teresa Freire da Silva Ribeiro – Muro 

(legalização de arrumos) 
 

Joaquim Rodrigues Lopes da Trindade – Girabolhos 

(construção de muros) 
 

Texamira – Recolha Vestuário Unipessoal Lda. - Vodra 

(ampliação de pavilhão) 
 

Fundação Dr. António Vieira Tovar de Magalhães e 

Albuquerque – Folhadosa (construção de telheiro) 
 

Maria Helena Bastos Figueiredo – Valezim (ocupação 

da via pública) 
 

António Alberto Mendes Cunha – Santa Marinha 

(construção de muro de vedação) 
 

João Manuel Marques Ferreira – Vila Cova 

(reconstrução e ampliação de arrumos) 
 

José Paulo de Almeida Santos Cardoso – Vide 

(ampliação de moradia) 
 

José Paulo de Almeida Santos Cardoso – Vide 

(alteração e ampliação de casa de campo) 
 

Cristina Maria de Almeida Cardoso Tita – Vodra 

(alteração e ampliação de moradia) 
 

João Carlos Moura Cabral – Loriga (reconstrução de 

moradia) 
 

Decdanicris Lda. - Seia (alteração e ampliação de edifí-

cio – comércio) 
 

Hermínios José Martins – Tourais (construção de muro 

de vedação) 
 

Maria Fátima Figueiredo Monteiro - Travancinha 

(legalização de edifício) 
 

António Alexandre Saraiva Ramos – Seia (construção 

de muro de vedação) 
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Hermínia Maria Almeida Ramos Silva – Tourais 

(construção de garagem) 
 

Manuel Ferreira Santos – Santa Marinha (alteração e 

ampliação de moradia) 
 

Altitude Soro, Ldaª – Santa Comba (legalização de edi-

fício) 

Associação Promoção Social Hab. Freg. Vide D. Guio-

mar – Vide (alteração e ampliação de lar de idosos) 
 

Catarina Alexandra Maximino Ramos – Seia (pedido de 

ocupação da via pública) 

 

Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento do contrato de prestação de ser-

viços de assistente operacional – eletricista, pelo preço 

base de 17.760,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento do contrato de prestação de ser-

viços de engenharia do ambiente, pelo preço base de 

14.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento do contrato de prestação de ser-

viços na fiscalização municipal – engenharia do ambi-

ente, pelo preço base de 18.666,72€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento da reparação do circuito de recir-

culação e filtragem da piscina municipal de Seia, pelo 

preço base de 21.800,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento do serviço de montagem e des-

montagem em regime de aluguer de tendas e outros 

equipamentos para a Feira do Queijo Serra da Estrela 

– Seia 2019, pelo preço base de 37.500,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento do aluguer de monoposte publici-

tário para promoção do concelho, pelo preço base de 

19.990,00€. 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento para a prestação de serviços de 

fiscalização e coordenação de segurança em obra para 

as empreitadas de reabilitação da E.M. 505 – E.N. 231 

Vila Verde e reabilitação viária da Estrada Municipal 504

-2 – Carragozela, pelo preço base de 28.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento da aquisição de serviços de de-

sobstrução e limpeza de coletores e órgãos de trata-

mento de águas residuais e pluviais, pelo preço base de 

24.980,00€ 

 

Projetos de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

da adjudicação do contrato de prestação de serviços de 

assistente operacional – eletricista, adjudicando-o a 

Valdemar Lopes Dias, pelo valor de 17.760,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

da adjudicação do aluguer de monoposte publicitário 

para promoção do concelho, adjudicando-o à empresa 

Espaço Exterior Lda., pelo preço de 19.990,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

da adjudicação do serviço de montagem e desmonta-

gem em regime de aluguer de tendas e outros equipa-

mentos para a Feira do Queijo Serra da Estrela – Seia 

2019, adjudicando-o à empresa VTE Eventos, Lda. pelo 

preço de 37.500,00€. 

 

Relatórios Finais 

A Câmara tomou conhecimento do relatório final relati-

vo à obra de reabilitação da Biblioteca Municipal / Casa 

das Artes e das Letras, adjudicando-a à empresa Edi-

beiras- Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda., pelo 

valor de 127.590,28€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do relatório final relati-

vo à remodelação das infraestruturas elétricas/

telecomunicações da Biblioteca Municipal de Seia, adju-

dicando-a à empresa Engilight, Projetos e Planeamento 

de Instalações Elétricas, Lda. pelo preço de 

39.209,05€. 
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A Câmara tomou conhecimento do relatório final relati-

vo às medidas de proteção dos recursos hídricos nas 

áreas afetadas pelos incêndios de 2017 – reabilitação e 

requalificação dos ecossistemas ribeirinhos, no Conce-

lho de Seia, adjudicando os serviços à empresa João 

Lopes da Silva, Lda., pelo valor de 150.794,24€. 

 

Relatório de Atividades 2018 da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Seia 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Ativida-

des 2018 da Comissão de Proteção de Crianças e Jo-

vens de Seia. 

 

Contrato de Cedência da Exposição Mercadoria 

Humana 

A Câmara tomou conhecimento do Contrato de Cedên-

cia da Exposição Mercadoria Humana que visa a insta-

lação da exposição de fotografia e artes plásticas, cedi-

da pela Saúde em Português ao Município de Seia e 

que se destina a fins de exposição no espaço foyer do 

Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia. 
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