
Quinta Alteração ao Orçamento e Grandes Opções 

do Plano da Câmara Municipal para 2018 

Ratificada a quinta alteração ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Câmara Municipal para 2018. 

 

Despacho – Empreitada de Reabilitação do Conser-

vatório – Casa das Artes em Seia 

Ratificado o Despacho respeitante ao pedido de adian-

tamento, nos termos do artigo 292 do CCP no âmbito 

da execução da empreitada de reabilitação do Conser-

vatório – Casa das Artes em Seia, da responsabilidade 

da empresa Métrica Própria, Unipessoal Lda. 

 

Despacho – Auto de Abertura de Propostas e Arre-

matação - Hasta Pública de Alienação do Lote N.º 

2A – Zona Industrial de Seia 

Aprovado o Despacho referente ao auto de abertura de 

propostas e arrematação da hasta pública de alienação 

do Lote N.º 2A – Zona Industrial de Seia – Pólo I, com 

adjudicação definitiva à Sociedade Comercial Lidl & 

Companhia, de acordo com a sua proposta no valor de 

1.030.000,00€. 

 

Abertura de Procedimento 

Ratificada a informação de abertura de procedimento 

da empreitada de obras públicas “Intervenções Urgen-

tes de Regularização Fluvial nas Áreas Afetadas pelos 

Incêndios Florestais Ocorridos entre Agosto e Outubro 

de 2017 – Obras de Reabilitação e Requalificação dos 

Ecosistemas Ribeirinhos e Obras de Hidráulica e Estru-

turas de Drenagem e Correção Torrencial”, com valor 

base de 166.513,25€. 

 

Acordos de Colaboração 

Aprovado o Acordo de Colaboração entre a Universida-

de Aberta e o Município de Seia relativo ao CineEco: 

Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra 

da Estrela, que visa estreitar as relações de coopera-

ção e intercâmbio entre as instituições signatárias, de 

modo a que ambas possam beneficiar de ações de 

colaboração nos domínios de atividade a que se dedi-

cam. 

 

Aprovado o Acordo de Colaboração entre Conservató-

rio de Música de Seia - “Collegium Musicum” e o Muni-

cípio de Seia, relativo ao estabelecimento de uma par-

ceria entre os outorgantes visando a integração do 

Festival DME (Dias de Música Electroacústica) na pro-

gramação cultural do Município. 

 

Protocolos de Colaboração 

Aprovado o Protocolo de Colaboração entre o Municí-

pio de Seia e a Associação Dignitude que visa estabe-

lecer e articular um espaço de colaboração entre a Dig-

nitude e o Município para o prosseguimento comum 

dos objetivos do Programa abem: Rede Solidária do 

Medicamento. 

 

Aprovado o Protocolo de Colaboração relativo à Ce-

dência Temporária de Bens Culturais Imóveis do Muni-

cípio de Seia à Santa Casa da Misericórdia de Seia 

que regula as condições de cedência temporária do 

Brasão da Vila de Seia à Santa Casa da Misericórdia, 

para esta os expor no Centro Interpretativo de Seia e 

do seu Centro Histórico. 

 

Aquisição de Viatura para o Serviço Municipal de 

Proteção Civil 

Ratificada a Proposta n.º 167/2018, relativa à aquisição 
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de uma viatura com a marca Toyota, modelo Hilux 2,5 

D4D, com dois lugares, caixa aberta e com a matrícula 

04-NS-96, pelo valor de 17.500,00€, à empresa Auto 

Carisma, S.A., para o Serviço Municipal de Proteção 

Civil. 

 

Aquisição de Duas Viaturas Elétricas 

Aprovada a proposta n.º 168/2018 referente à aquisi-

ção de duas viaturas elétricas usadas à empresa 

BYRD Love in Transit, Lda., para a Divisão de Adminis-

tração e Finanças, a viatura da marca Renault Zoe 

Zen, com matrícula 99-VI-80, destinada ao Serviço da 

Fiscalização Municipal, na vertente da fiscalização e 

suspensão de fornecimento de água, e área ambiental, 

pelo valor de 11.990€ e; para a Divisão de Infraestrutu-

ras, Vias, Obras Municipais e Ambiente, a viatura da 

marca Renault Zoe Intens, com a matrícula 54-VN-81, 

pelo valor de 12.490€. 

 

Acordo-Tipo de Colaboração com Agentes Turísti-

cos 

Aprovada a proposta n.º 169/2018 relativa ao Acordo-

Tipo de Colaboração com Agentes Turísticos – Acesso 

a Espaços Culturais Municipais, que visa estabelecer 

uma parceria entre o Município de Seia e os agentes 

turísticos, de forma a garantir aos turistas um acesso 

facilitado ao Museu do Brinquedo, ao Museu Natural de 

Eletricidade e ao Centro de Interpretação da Serra da 

Estrela (CISE), através de vouchers de visita. 

 

Protocolo de Colaboração com a Casa do Povo de 

Seia 

Aprovada a proposta n.º 170/2018 referente ao Proto-

colo de Colaboração com a Casa do Povo de Seia que 

visa estabelecer, entre as duas entidades uma parce-

ria, sendo um instrumento facilitador da aquisição de 

aprendizagens e competências pessoais e sociais, pro-

movendo a responsabilização e valorização pessoal 

dos utentes, de acordo com o Artigo 4º, da portaria n.º 

432/2006 de 3 de maio. 

 

Apoio aos Estabelecimentos Escolares – Ano Esco-

lar 2018/2019 

Aprovada a proposta n.º 171/2018 relativa ao apoio 

aos estabelecimentos escolares, no ano letivo 

2018/2019, no valor total de 11.875,00€, destinado às 

bibliotecas escolares e ao funcionamento e apetrecha-

mento dos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo do 

ensino básico com material didático-pedagógico. 

 

Jardins-de-infância – Componentes de Apoio à Fa-

mília – Protocolos com IPSS – Ano Letivo 

2018/2019 

Aprovada a proposta n.º 172/2018 referente ao funcio-

namento das atividades de animação e apoio à família, 

nomeadamente a refeição e prolongamento de horário, 

das crianças matriculadas no jardim-de-infância do Sa-

bugueiro, assegurado pela Associação de Beneficência 

do Sabugueiro, pelo preço anual de 3.463,90€. 

 

Apoio para as Associações de Bombeiros Voluntá-

rios do Concelho 

Aprovada a proposta n.º 173/2018, relativa ao apoio, 

no valor de 5.000€, destinado a apoiar as Associações 

de Bombeiros Voluntários do concelho nas atividades 

realizadas no âmbito da proteção civil, nomeadamente 

na época de inverno. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 174/2018 referente ao apoio, 

no valor de 6.000€ destinado à beneficiação de arrua-

mentos em Sameice e Santa Eulália. 

 

Aprovada a proposta n.º 175/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 10.000€ para a beneficiação de arruamentos 

em Tourais e Lajes. 

 

Aprovada a proposta n.º 176/2018 referente ao apoio, 

no valor de 7.000€ destinado à beneficiação de arrua-

mento e muro e 3.000€ para a correção da levada de 

regadio, ambos em Loriga. 

 

Aprovada a proposta n.º 177/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 750€, para apoiar a Associação Equestre de 

Cavaleiros e Amazonas da Serra da Estrela nas ativi-

dade que esta promove. 
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PAADF – Apoio Extraordinário – Mário Patrão 

Aprovada a proposta n.º 178/2018 referente ao apoio 

extraordinário, no valor de 10.000€, para o piloto Mário 

Patrão, referente à época 2017, de acordo com o pre-

visto no ponto 4 do Programa de Apoio ao Associativis-

mo Federado. 

 

Ocupação de 1 Posto de Trabalho 

Ratificada a Ocupação de 1 Posto de Trabalho da Car-

reira e Categoria de Técnico Superior (Gestão) – Servi-

ço – Gabinete de Gestão de Projetos Especiais e Fun-

dos Comunitários, no âmbito da reserva de recruta-

mento interna do procedimento concursal comum de 

recrutamento na modalidade de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, para a 

ocupação de um posto de trabalho na categoria/

carreira técnico superior para o serviço de gestão de 

projetos especiais e fundos comunitários, publicado em 

Diário da Republica, Aviso n.º 9244/2016, 2.ª Série, n.º 

141 de 25 de julho. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Legalização de Loteamento Urbano 

Aprovado de acordo com o parecer o processo N.º 

12/2018/3 – União de Freguesias Carragozela e Vár-

zea de Meruge – Bairro da Carvalhinha. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Maria Helena Figueiredo Fernandes – Quintela 

(alteração e ampliação de moradia) 
 

Cristina Maria de Almeida Cardoso Tita – Vodra 

(alteração e ampliação de moradia) 
 

Sandra Patrícia Dias Ferreira – Seia (construção de 

moradia) 
 

Maria Alice Marques Teixeira - Lajes (alteração de mo-

radia) 
 

Catarina Alexandra Pinheiro Lopes – Santa Marinha 

(reconstrução e ampliação de moradia) 
 

Pedro Manuel Castel Branco da Silva Gomes Freire – 

Santa Comba (legalização e ampliação de edifício de 

apoio a pavilhão) 

A. S. Brito Veículos e Pneus Unip. Lda. - Abrunheira 

(ampliação de pavilhão) 
 

Catarina Margarida Silva Cardoso Martins – São Ro-

mão (construção de moradia) 
 

Filipe Augusto Ferreira Gonçalves – Sazes da Beira 

(substituição de cobertura) 
 

Leonel Borges Santos – Lapa de Tourais (legalização 

de habitação/anexo) 
 

António Fernando Marques Santos – Várzea (pedido 

de ocupação da via pública) 
 

Germano Horácio Parente Rodrigues – Paranhos 

(pedido de ocupação da via pública) 
 

António Alexandre Saraiva Ramos – Seia (pedido de 

ocupação de via pública) 
 

Maria de Fátima Martins Correia – Vila Verde (pedido 

de ocupação da via pública) 

 

Aberturas de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento da aquisição de serviços 

“Estratégia de Comunicação para a Ribeira de Alvoco – 

Ecosistema Criativo e Comunitário”, com valor base de 

19.999,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento da aquisição de Resistógrafo pa-

ra Avaliação da Resistência de Madeira Estrutural e 

Árvores Vivas, com valor base de 9.300,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento da Remodelação das Infraestru-

turas Elétricas/Telecomunicações da Biblioteca Munici-

pal de Seia, com valor base de 39.370,00€. 

 

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do 2º Relatório Final 

relativo ao fornecimento continuado de sinalização ver-

tical, adjudicando-o à empresa Sinalarte – Industria de 

Sinalização, Lda. até ao valor de 25.503,12€. 
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Contrato para a Abertura de Vala para Instalação de 

Conduta de Abastecimento de Águas Residuais 

A Câmara tomou conhecimento do Contrato para a 

abertura de vala para instalação de conduta de abaste-

cimento de águas residuais, de Vila Chã, concelho de 

Seia, EN231 entre o KM 36+492 e o KM 39+603 com 

travessia por perfuração horizontal ao KM 37+900 e ao 

KM 39+603 margem esquerda. 
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