Reunião de Câmara de 22 de maio
2020
Plano de Contingência da Feira Semanal e Mercado

gulamento de Taxas e Preços do Município de Seia.

Municipal
Ratificado o Plano de Contingência da Feira Semanal e

Apoio Financeiro

Mercado Municipal – Prevenção e Controlo de Infeção

Aprovada a proposta n.º 46/2020 referente ao apoio, no

por Novo Coronavírus (COVID-19) que tem por objetivo

valor de 20.000€, para a Junta de Freguesia de Loriga,

dar respostas à necessidade de planear uma interven-

para a realização de obras de beneficiação de caminho

ção eficaz e concentrada para a retoma da atividade

e execução de muro de suporte, na via de acesso a

comercial que se desenvolve nas feiras retalhistas cuja

moradias do Bairro Vista Alegre, em Loriga.

organização compete à Câmara Municipal de Seia e
que constitui um instrumento de orientação para a ges-

Relatório Final

tão de meios e ações de prevenção e de resposta ao

Ratificado o Relatório Final referente à Reabilitação

aparecimento de casos suspeitos de infeção.

Viária da EM 522 entre Santa Marinha e o Limite do
Concelho (Gouveia), adjudicando-a à empresa Socor-

Abertura ao Público dos Estabelecimentos com
Área Superior a 400m

2

pena, Engenharia e Construção, SA, pelo valor de 177
536,54 €.

Ratificado o Despacho n.º 8/2020 relativo à abertura ao
público dos estabelecimentos com área superior a

Minuta do Contrato

400m2., a partir de 18 de maio, desde que asseguradas

Ratificada a Minuta do Contrato da Reabilitação Viária

as condições específicas de funcionamento, nomeada-

da EM 522 entre Santa Marinha e o Limite do Concelho

mente no âmbito sanitário, determinadas pela Direção

(Gouveia), entre o Município de Seia e a empresa So-

Geral de Saúde.

corpena, Engenharia e Construção, SA, pelo valor de
177 536,54 €.

Aquisição de Terreno
Aprovada a proposta n.º 44/2020 respeitante à aquisição de terreno com a área de 28.800m2, no valor de
375.000,00 euros, destinada à empreitada “Porta da
Estrela” - Fase II.

Operações Urbanísticas
Pedido de Informação Prévia
Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º
01/2020/75 – Joaquim Luís Freire – Barriosa

Licenciamento Especial de Esplanadas

Empreitada de Requalificação da Escola de Tou-

Aprovada a proposta n.º 45/2020 relativa ao licencia-

rais/Paranhos

mento especial de esplanadas no âmbito da Pandemia

Aprovado de acordo com segundo pedido de prorroga-

Covid-19 e isenção do pagamento de taxas de ocupa-

ção de prazo à empresa Edibeiras, Lda, no âmbito da

ção da via pública prevista no ponto n.º 2.8 e 2.11, do

citada requalificação.

Capítulo XIII - Ocupação de Espaços de Domínio Público sob Jurisdição Municipal, da Tabela I anexa ao Re-

Licenciamentos de Obras Particulares
Irmãos Castanheira, Lda. - Seia (Construção de muro)

Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 22/05/2020
Assucena Maria Dias P. Marques – Folgosa da Madalena (Alteração de edifício)
João Alexandre Faria Coelho – Paranhos da Beira
(Ocupação de via pública)
Fábrica da Igreja paroquial de Vide – Vide (Ocupação
de via pública)
Informações de Abertura
A Câmara tomou conhecimento da Informação de
Abertura de Procedimento da empreitada “Chão da
Ribeira” – Praia Fluvial de Loriga, com valor base de
28.823,48€.
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 nas Estradas Municipais n.º 514 e n.º
522-4, com valor base de 13.000€.
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 nas Estradas Municipais n.º 515 e n.º
515-1, com valor base de 13.00€.
Relatório Final
A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final referente à aquisição de serviços para a manutenção do
relvado do Estádio Municipal de Seia, adjudicando-a à
M.J.S. - Sociedade Construção Civil, Lda., pelo valor
de 25.200€.
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