
Abertura de Concurso 

Aprovada a abertura de concurso, do caderno de encar-

gos e programa do procedimento da empreitada de 

renovação/construção de reservatórios, rede de abaste-

cimento de água, rede de drenagem de águas residuais 

de Vales - Seia, com um valor base de 597.599,18€.  

 

Ratificada a abertura de concurso, do caderno de en-

cargos e programa do procedimento da empreitada de 

renovação/construção de reservatórios, rede de abaste-

cimento de água, rede de drenagem de águas residuais 

e ETAR’s - Teixeira de Baixo, com um valor base de 

258.874,56€.  

 

Relatório 

Ratificado o Relatório Preliminar referente ao procedi-

mento de contratação por Concurso Público 

“Elaboração do Projeto de Execução: Porta da Estrela e 

Caminho da Vila (Av. 1º de Maio – Largo Marques da 

Silva/Mercado), propondo a adjudicação à empresa 

Miguel Viseu Coelho Arquitectos Associados, Lda., pelo 

valor de 134.800€.  

 

Protocolo e Minuta de Contrato entre a Hidro-

mondego e o Município de Seia 

Aprovada a proposta n.º 36/2017 relativa ao Protocolo 

e Minuta de Contrato entre a Hidromondego e o Municí-

pio de Seia, para a reabilitação viária da EM 502-1 en-

tre Paranhos da Beira e a Rotunda da Escola de Girabo-

lhos. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 37/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 5.000€, para cada Associação de Bombeiros 

Voluntários do Concelho – Loriga, São Romão e Seia, 

com vista a aquisição de equipamento de proteção indi-

vidual.  

 

Aprovada a proposta n.º 38/2017 referente ao apoio, 

no valor de 30.000€, para a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Seia, com vista o funcio-

namento de Equipa de Intervenção Permanente no pe-

ríodo de um ano.   

 

Aprovada a proposta n.º 39/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 500€, para a Escola Desporto de Carlos Franco 

- Associação, com vista a realização de obras na sua 

sede. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Informação Prévia 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n. 

01/2017/27 - Alberto António da Cunha Ferreira – Arri-

fana. 

 

Pedido de Certidão de Compropriedade  

Aprovado de acordo com o parecer o processo n. 

01/2017/56 - José Carlos Freire Silva - Casal do Rei / 

Vide. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares  

Processos Aprovados  

Mário Rui Martins Fernandes - São Romão 
 

José Artur N. Adauta de Figueiredo - Folhadosa 
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António Manuel Lopes da Silva - Folhadosa 
 

Associação de Desenvolvimento Samarreiros de Vila 
Verde - Vila Verde  
 

Maria Fátima Jorge Aragão Garcia - São Martinho 
 

Luís Filipe Oliveira Silva (Alterações e ampliação de mo-
radia) 
 
Alec George James Baxter - Travancinha (Alterações e 

ampliação de moradia) 
 
António Manuel Ramos Pereira - Vila Verde (Alteração 

de edifício) 
 

Maria Anjos Brito Rêga - Aldeia S. Miguel (Construção 

de arrumos) 
 

Felipe Silva José Alves (Alterações de moradia) 
 

Fernando Jorge de Brito Alves Marques - Vasco Esteves 
de Baixo (Ampliação e alteração de Edifício)  
 

Texamira - Recolha Vestuário Unipessoal, Lda. - Seia 
(Demolição parcial de edifício) 
 
Luís Miguel Silva Lopes - Pradinho (Alterações de mora-

dia)  
 
Elaine Thompson - Seia (Reconstrução de moradia) 
 
Maria Zilda Santos Pinto - Seia (Pedido de ocupação de 

via pública) 

 
António Manuel Mendes Martinho (Pedido de ocupação 

de via pública) 
 

Abertura de Concurso 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa de procedi-

mento da empreitada de Requalificação Praia Fluvial Dr. 

Pedro – Sra. Do Desterro, com o valor base de 

88.999,40€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa de procedi-

mento da empreitada de Requalificação Praia Fluvial do 

Sabugueiro, com o valor base de 77.093,50€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa de procedi-

mento do fornecimento e montagem de equipamento 

desportivo para criação de Circuito de Manutenção na 

zona envolvente ao campo de futebol da Folgosa do 

Salvador, com o valor base de 8.000€. 

 

Relatórios 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar 

da requalificação da Rua da Alagoa - Paranhos, propon-

do a adjudicação à empresa Pontos & Riscos, Lda., pelo 

valor de 95.400,50€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar 

da requalificação da Avenida Doutor José Sacadura 

Botte e da Avenida Cardoso Abrantes - Arrifana, pro-

pondo a adjudicação à empresa Pontos & Riscos, Lda., 

pelo valor de 54.277,18€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do 2º Relatório Prelimi-

nar da requalificação em zona envolvente à Escola Se-

cundária (Seia), propondo a adjudicação à empresa 

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

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final/

Adjudicação para o arranjo exterior ao espaço envol-

vente do CMOS/Aeródromo Serra da Estrela, adjudican-

do-o à empresa Sociedade de Granitos e Areias da Bei-

ra, pelo valor de 33.852,50€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação para a prestação de serviços na área da 

Engenharia Florestal, adjudicando-a a Dulce Isabel 

Martins Gouveia, pelo preço anual de 14.000€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação para Upgrade Central Telefónica, adjudi-

cando-o à empresa BSE - Bens e Serviços para Escritó - 
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rio, Lda., pelo valor de 12.454,85€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação para a Instalação de Fibra Ótica, adjudi-

cando-o à empresa Tecnirede, Comunicação de Dados 

S.A., pelo preço de 37.706,79€. 
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