
Acordo de Colaboração entre o Município/CISE e 

a Empresa Sentir + Turismo Integrado, Lda 

Aprovada a minuta proposta de acordo de colaboração 

entre o Município de Seia/CISE e a Empresa Sentir + 

Turismo Integrado, Lda., tendo em vista a utilização de 

um espaço no Centro de Interpretação da Serra da Es-

trela (CISE) para a prossecução da sua atividade.  

 

Acordo de Colaboração entre o Município/CISE e 

Observatório Inovação Investigação 

Aprovada a minuta proposta de acordo de colaboração 

entre o Município de Seia/CISE e OII - Observatório 

Inovação Investigação, tendo em vista a utilização de 

espaços para a prossecução da sua atividade e o de-

senvolvimento de projetos e atividades conjuntas. 

 

Comparticipação em Medicamentos 2017 

Aprovada a proposta n.º 7/2017 alusiva ao Regulamen-

to de Comparticipação em Medicamentos - Período de 

Candidaturas e Verba para o Ano 2017 - que estipula 

uma verba de 5.000€, até ao limite de 50 beneficiários, 

destinada à comparticipação nas despesas com medica-

mentos, correspondendo a uma comparticipação finan-

ceira de 50%, na parte que cabe ao utente, na aquisi-

ção, mediante receita médica, de medicamentos com-

participados pelo Serviço Nacional de Saúde e define o 

período para o processo de candidaturas, no ano 2017, 

entre os dias 1 e 31 de março. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 8/2017 referente ao apoio, no 

valor de 1.000€, para a Associação Académica da 

ESTH, destinados à realização de atividades  

 

Aprovada a proposta n.º 9/2017 alusiva ao apoio, no 

valor total de 14.000€, para as Marchas Populares 

2017, distribuídos a cada uma das seguintes Marchas, 

sendo a verba a pagar a cada uma, as seguintes: 

Aprovada a proposta n.º 10/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 1.250€, para a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Loriga, destinado à beneficiação do Santuário Nossa 

Senhora da Guia. 

 

Aprovada a proposta n.º 11/2017 referente ao apoio, 

no valor de 1.250€ para o Maratona Clube da Vila Chã, 

destinado a apoiar a organização da prova - Tripla Lé-

gua do Alva.  

 

Aprovada a proposta n.º 12/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 1.500€, para o Grupo Motard Amigos Serranos, 

destinados ao apoio das atividades promovidas pela 

coletividade.  

 

Aprovada a proposta n.º 13/2017 alusiva ao apoio, no 

valor acumulado de 2.000€, para as Associações Parcei-

ras na Feira do Queijo 2017, a pagar a cada uma: 

 

 

Reunião de Câmara de 23 de fevereiro 

 2017 

Marcha de Loriga 3.000 € 

Marcha de São Romão 3.000 € 

Marcha de Travancinha 3.000 € 

Marcha da Santa Casa da Misericórdia de Seia 2.500 € 

Marcha do Centro Escolar de Seia 2.500 € 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 23/02/2017 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Seia – 

Polo I 

Aprovada a proposta n.º 14/2017 referente à aprova-

ção da proposta final de revisão do Plano de Pormenor 

da Zona Industrial de Seia - Polo I. 

 

Plano de Pormenor do Espaço Industrial de Vila 

Chã - Abrunheira 

Aprovada a proposta n.º 15/2017 relativa à aprovação 

da proposta final de revisão do Plano de Pormenor do 

Espaço Industrial de Vila Chã - Abrunheira. 

 

Operações Urbanísticas  

Pedido de Certidão de Compropriedade - AUGI 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2017/12 - João Filipe Amaral Soares Henriques - 

Sandomil. 

 

Pedido de Certidão de Destaque 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2017/13 - Antonina Fragoso Abreu - São Martinho. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Processos Aprovados 

José Miguel Garcia Santos - Tourais (Construção de 

moradia) 

 

Orlando Gil Teixeira - Folgosa da Madalena (Ampliação 

de pavilhão industrial) 

 

Abel Brito Jorge - São Romão (Construção de Moradia) 

 

Carlos Cruz - Tourais (Construção de arrumos) 

 

Aberturas de Concurso 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e do programa de procedi-

mento da empreitada de beneficiação da EM522 Arrifa-

na - São Martinho, com um valor base de 151.380,55€.  

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa de procedi-

mento do fornecimento da aquisição de serviços para a 

manutenção do relvado do Estádio Municipal de Seia - 

2017, com um valor base de 22.800€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa de procedi-

mento do fornecimento da elaboração de projeto para 

renovação/ampliação de reservatório, rede de abasteci-

mento de água e rede de drenagem de águas residuais 

em Santiago/Maceira, pelo valor base de 8.500€.  

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa de procedi-

mento do fornecimento da elaboração do projeto de 

reabilitação viária da E. M. 505 - Vila Verde, com o va-

lor base de 13.500€.  

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa de procedi-

mento do fornecimento da elaboração do projeto de 

reabilitação viária de arruamentos em São Romão, com 

o valor base de 13.000€. 

 

Relatórios  

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação do procedimento de contratação por ajuste 

direto do fornecimento da montagem e desmontagem 

em regime de aluguer de tendas para a Feira do Queijo 
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 ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovi-

nos da Serra da Estrela 

500 € 

AASE - Associação de Artesãos da Serra da Estrela 500 € 

Associação de Apicultores do Parque Natural da Serra 

da Estrela 

500 € 

LICRASE - Liga dos Amigos e Criadores do Cão Serra 

da Estrela 

500 € 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 23/02/2017 

2017, adjudicando-a à empresa VTE Eventos, Lda., 

com um valor total de 22.000€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar 

do fornecimento continuado de material britado, pro-

pondo a adjudicação à empresa EMBEIRAL, ENGENHEI-

RIA E CONSTRUÇÃO S.A., pelo valor base 43.717€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação referente à aquisição de serviços para re-

paração de chiller no Centro Escolar de São Romão, 

adjudicando à empresa CLIMASERRA - Comércio de Ar 

Condicionado e Equipamento hoteleiro, Lda., pelo valor 

total de 10.700€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação referente à realização de circuitos especiais 

de Transporte Escolar no ano letivo 2016/2017 - Lote 

Bloco 13, adjudicando à empresa Cristóvão & Cristóvão, 

Lda., pelo valor global de 5.482,62€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação referente à realização de circuitos especiais 

de Transporte Escolar no ano letivo 2016/2017 - Lote 

Bloco 14, adjudicando à empresa A.T.F. - Auto Trans-

portes Fundão, S.A., pelo valor global de 11.583€. 
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