
Protocolo 

Aprovado o Protocolo entre a Comissão de Coordena-

ção e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e 

o Município de Seia - Apoios para Habitações Perma-

nentes Danificadas pelos Incêndios de 15 de Outubro 

que tem por objeto definir o âmbito de colaboração en-

tre a CCDR Centro e o Município de Seia para a atri-

buição e gestão dos apoios a conceder às pessoas 

singulares e aos agregados familiares com habitações 

permanentes danificadas pelos incêndios de 15 de ou-

tubro, cujo valor de reabilitação ou reconstrução seja 

igual ou inferior a 25.000€ e também para valores su-

periores a 25.000€. 

 

Aprovado o Protocolo de Colaboração entre a Compa-

nhia das Águas Medicinais da Felgueira (CAMF), SA e 

o Município de Seia define os termos da colaboração 

entre ambas as entidades e em que a CAMF se com-

promete a beneficiar todos os colaboradores do Municí-

pio de Seia, incluindo os respetivos cônjuges e filhos 

menores de 18 anos, desde que devidamente identifi-

cados, nomeadamente procedendo aos seguintes des-

contos/ofertas em produtos/serviços: Nas Caldas da 

Felgueira – Termas e Spa: aplicação da Tabela de 

Contratualizados, tanto no tratamento termal- 10% des-

conto sobre PVP (excepto consulta médica, inscrição e 

tratamentos individualizados), como nos serviços de 

Bem-estar, Estética e Beleza - 20% desconto sobre 

PVP. No Grande Hotel das Caldas da Felgueira: será 

aplicada a Tabela Corporate, para alojamento e peque-

no-almoço. 

 

Relatório 

Ratificado o Relatório Final referente à Empreitada de 

Renovação/Construção de Reservatórios, Rede de 

Abastecimento de Água, Rede de Drenagem de Águas 

Residuais de Vales – Seia, adjudicando-a à empresa 

Irmãos Lopes & Cardoso, Lda. Pelo preço de 

534.229,82€. 

 

Minuta do Contrato 

Ratificada a Minuta do Contrato da empreitada de reno-

vação/construção de reservatórios, rede de abasteci-

mento de água, rede de drenagem de águas residuais 

de Vales – Seia. 

 

Erros e Omissões 

Ratificados os Erros e Omissões apresentados pelas 

empresas Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda., 

Fonseca & Fonseca, Lda. e Lena Engenharia e Cons-

truções, S.A., no âmbito do concurso relativo à emprei-

tada de reabilitação da ETAR da Folgosa do Salvador 

e Fecho do SAR. 

 

Anulação de Deliberação 

Aprovada a proposta n.º 147/2017 referente à anulação 

de deliberação tomada na Reunião de Câmara de 12 

de janeiro de 2005, respeitante à venda do lote n.º 5, 

com área total de 3.596m2, à empresa Engitérmica, 

Lda. 

 

Venda de Lote de Terreno no Espaço Empresarial 

da Abrunheira 

Aprovada a proposta n.º 148/2017 relativa à venda do 

lote de terreno n.º 4 no Espaço Empresarial da Abru-

nheira, com uma área de 3.596m2,pelo preço unitário 

de 5€/m2 (17.980,00 euros), à empresa A.- S. Brito, 

Veículos e Pneus Unipessoal, Lda., salvaguardando as 

condições fixadas no Regulamento Municipal de atri-

buição de lotes, designadamente de inalienabilidade, 

reversão e das garantias a assegurar pelo adquirente. 
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PAADF 

Aprovada a proposta n.º 149/2017 referente aos apoios 

concedidos no âmbito do Programa de Apoio ao Asso-

ciativismo Desportivo (PAADF), designadamente pelos 

objetivos atingidos na época desportiva 2016/2017 no 

atletismo e BTT e objetivos e participação na modalida-

de Ténis de Mesa. 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVO DA SENHORA 
DO DESTERRO 

(Atletismo) 

 
CLUBE BTT SEIA 

(Ciclismo) 

 
 

A. H. Bombeiros de Seia 
(Ténis de Mesa) 

 

Aprovada a proposta n.º 150/2017 relativa aos apoios 

concedidos no âmbito do PAADF, pela participação dos 

clubes de futebol na época na desportiva 2017/2018, 

nomeadamente: 
 

SEIA FUTEBOL CLUBE 

(Futebol) 
 

ESCOLA FUTEBOL CARLOS FRANCO 
(Futebol) 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SÃO ROMÃO 
(Futebol) 

 
 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 151/2017 referente ao apoio, 

no valor de 1.000€ para o Orfeão de Seia, destinado à 

realização de atividades. 

 

Aprovada a proposta n.º 152/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 1.500€ para o Orfeão de São Romão, sendo 

1.000€ para apoio às atividades e 500€ para conserva-

ção das instalações da sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 153/2017 referente ao apoio, 

no valor de 1.000€ para o Grupo Desportivo Loriguen-

se, para a realização da 31ª Corrida de São Silvestre 

da Vila de Loriga. 

 

Aprovada a proposta n.º 154/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 250€, para a Confraria da Broa e do Bolo Ne-

gro de Loriga, para a realização de atividades. 

 

Aprovada a proposta n.º 155/2017 referente ao apoio, 

no valor de 350€, para a Cruz Vermelha – Delegação 

de Seia, destinado à realização de um jantar solidário 

para as famílias socialmente desfavorecidas e para as 

vítimas dos incêndios ocorridos em outubro de 2017. 

 

Aprovada a proposta n.º 156/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 1.000€, para a Associação Juvenil de São 

Martinho e que visa a realização de obras na sua sede. 

Aprovada a proposta n.º 157/2017 referente ao apoio, 

no valor de 1.500€, para a Casa da Juventude Ana No-

gueira, para a organização do 20º Festival Música Jo-

vem. 

 

Aprovada a proposta n.º 158/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 6.000€, para a Associação Humanitária, Social 

e Cultural de Pinhanços, destinado à realização de 
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Objetivos 660,00 € 

TOTAL 660,00 € 

Objetivos 6.770,00 € 

TOTAL 6.770,00 € 

Objetivos Época (2016-2017) 500,00 € 

Participação (Época 2017-2018) 1.500,00 € 

TOTAL 2.000,00 € 

2ª Divisão Futebol Feminino 7.000,00 € 

Taça Nacional Promoção Feminino 3.000,00 € 

Taça Portugal Feminino 500,00 € 

Campeonato Nacional Juniores Feminino 6.500,00 € 

Taça Nacional Juniores Feminino 3.000,00 € 

Campeonato Nacional Juvenis Feminino 4.500,00 € 

Campeonato Nacional Juvenis Masculino 4.500,00 € 

Juniores B Distrital 2.000,00 € 

Juniores C Distrital 2.000,00 € 

Infantis Distrital 2.000,00 € 

Escolas Participação 1.000,00 € 

TOTAL 36.000,00 € 

Juniores B Distrital 2.000,00 € 

Infantis Distrital 2.000,00 € 

Infantis Distrital Futsal 600,00 € 

Escolas Participação 1.000,00 € 

TOTAL 5.600,00 € 

Campeonato Distrital 2ª Divisão Sénior 5.000,00 € 

Juniores C Distrital 2.000,00 € 

Infantis Distrital 2.000,00 € 

Escolas Participação 1.000,00 € 

TOTAL 10.000,00 € 
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obras de requalificação do seu edifício sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 159/2017 referente ao apoio, 

no valor de 2.500€, para a Associação Loriguense de 

Apoio à Terceira Idade de Loriga, para a aquisição de 

equipamento para aquecimento. 

 

Aprovada a proposta n.º 160/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 6.000€, para o Centro Paroquial de Assistên-

cia e Formação Social de Alvoco, para a realização de 

obras de requalificação do telhado do seu edifício se-

de. 

 

Aprovada a proposta n.º 161/2017 referente ao apoio, 

no valor de 6.000€, para a Banda Torroselense Estrela 

D’Alva, destinado à realização de obras de requalifica-

ção no seu edifício sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 162/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 2.000€, para a Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Loriga, para a requalificação da Capela 

N. Sr.ª do Carmo. 

 

Aprovada a proposta n.º 163/2017 referente ao apoio, 

no valor de5.000€, para a Fábrica da Igreja Paroquial 

da Freguesia de Seia, destinado à beneficiação da Ca-

pela da Aldeia da Serra. 

 

Aprovada a proposta a proposta n.º 164/2017 relativa 

ao apoio, no valor de 1.500€, para a Associação de 

Cultura, Recreio, Instrução e Desporto da Folgosa da 

Madalena, para a aquisição de equipamento de cozi-

nha para o seu edifício sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 165/2017 referente ao apoio, 

no valor de 750€, para a Associação Recreativa, Social 

e Desportiva de Maceira, para a realização de ativida-

des. 

 

Aprovada a proposta n.º 166/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 3.500€ para a União das Fregueisas de Seia, 

São Romão e Lapa dos Dinheiros, destinado às come-

morações de Passagem de Ano em São Romão. 

Aprovada a proposta n.º 167/2017 referente ao apoio, 

no valor de 3.000€, para a Junta de Freguesia de San-

tiago, para a beneficiação de arruamentos. 

 

Comparticipação em Despesas com Medicamentos 

Aprovada a proposta n.º 168/2017 relativa ao apoio de 

três situações excecionais que, pela sua gravidade, 

justificam por parte do Município um apoio direto nas 

despesas com aquisição de medicamentos, no âmbito 

do Regulamento do Programa de Comparticipação em 

despesas com Medicamentos, de acordo com o artigo 

5º, nº 3 que refere que “Além dos casos referidos no 

número 1 do presente artigo, (munícipes idosos com 

mais de 65 anos e a pensionistas por invalidez), o Mu-

nicípio de Seia poderá, a título excecional, abranger 

outros beneficiários, sendo esta abrangência decidida 

em Reunião de Câmara, mediante proposta da Divisão 

Sociocultural – Serviço de Ação Social e Saúde, devi-

damente fundamentada e comprovada”, e com o facto 

da verba aprovada para 2016 não ter sido esgotada 

pelas candidaturas apresentadas. 

Discussão Pública do Projeto de Regulamento do 

Programa de Incentivo à Natalidade, Adoção e Vaci-

nação Infantil 

Aprovada a proposta n.º 169/2017 referente à publicita-

ção de início de procedimento de discussão pública do 

Projeto de Regulamento do Programa de Incentivo à 

Natalidade, Adoção e Vacinação Infantil para recolha 

de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua publica-

ção na 2ª Série do Diário da República e à inserção do 

respetivo Aviso no site do Município. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Certidão de Propriedade Horizontal 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/1978/331 – José Fernandes e Outros – Alvoco da 

Serra. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Processos Aprovados 

José Pereira Ferreira – São Romão (Construção de 

muro) 
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Celso Saraiva Garcia – Santa Comba (Construção de 

moradia e anexo) 
 

Carlos Manuel Garcia Marques – Santa Eulália 

(Reconstrução de cobertura de arrumos) 
 

A. S. Brito Veículos e Pneus Unipessoal, Lda. - Zona 

Industrial da Abrunheira – Lote 4 (Construção de edifí-

cio – oficina) 
 

Joel António Nogueira Simões – Eirô (Alteração e am-

pliação de moradia) 
 

António Prata Figueiredo – Loriga (Amplição de mora-

dia) 
 

Rui Alexandre Silvestre Mendonça Póvoa Velha – 

(Construção de edifício – restauração/bebidas) 
 

José Manuel da Fonseca Borges – Lajes (Alteração e 

ampliação de moradia) 
 

Texamira – Recolha de Vestuário Unipessoal, Lda. - 

Vodra (Ampliação de pavilhão) 
 

Arménio Moreira Marques – Casa Figueiras – Vide 

(Remodelação de terrenos) 
 

Marques & Alves – Arrifana (Instalação de armazena-

mento de gazes) 
 

José Oliveira Abreu – Construção Civil, Lda. - São Ro-

mão (Construção de pavilhão) 
 

Tânia Teresa Santos Batista - Sabugueiro 
(Reconstrução e ampliação de moradia) 
 

Hipóteses Formidáveis, Construções, Lda. - Seia 
(Pedido de ocupação de via pública) 
 

Cabeça de Casal da Herança de Manuel Abrantes Fer-
nandes – Vila Chã (Legalização de arrumos) 
 

Octávio Abrantes de Brito – São Romão (Construção de 
moradia) 
 

Hugo Vicente Rodrigues Figueiredo - Loriga (Alteração/
Ampliação de Alojamento Local) 
 

Vânia Marisa Reis Figueiredo – Carragozela 
(Reconstrução de edifício – fábrica de salgados) 

 

Relatórios 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final da 
empreitada de remodelação da rede de abastecimento 
de água na E.M. 522 - Santa Marinha, adjudicando-a à 
empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda., pelo valor de 
46.686€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/
Adjudicação da empreitada de recuperação do Parque 
Infantil do Largo Dr. António Borges Pires, adjudicando
-a à Indoor & Outdoor – Design e Arte, Lda., pelo pre-
ço de 12.100€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/
Adjudicação relativo à aquisição de serviços de forneci-
mento e montagem de sistemas motorizados no Palco 
do Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, 
adjudicando-a a André Ricardo Almeida Rodrigues, pelo 
valor de 22.692,06€. 

 

Despachos 

A Câmara tomou conhecimento do Despacho n.º 
35/2017 da Delegação e Subdelegação de Competên-
cias da Câmara Municipal de Seia no Vereador António 
Luciano Silva Ribeiro. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Despacho n.º 
36/2017 da Delegação e Subdelegação de Competên-
cias da Câmara Municipal de Seia na Vereadora Cristina 
M. Figueiredo Almeida de Sousa. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Despacho n.º 
37/2017 da Delegação e Subdelegação de Competên-
cias da Câmara Municipal de Seia na Vereadora Marga-
rida Isabel Garcia Nereu. 
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