
Processo Disciplinar 

Aprovada a decisão final referente ao Processo 

Disciplinar 1/2017. 

 

Revisão ao Orçamento e GOP 2018  

Ratificada a primeira Revisão ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Câmara Municipal para 2018. 

 

Empréstimo a Médio/Longo Prazo - Amortização 

Integral do PAEL e Empréstimos PRF 

Aprovada a proposta n.º 34/2018 referente à autoriza-

ção para contratação de empréstimo a médio/longo 

prazo até 37.700.000,00€ para amortização integral do 

PAEL e empréstimos PRF, com consulta às instituições 

de crédito - Millennium BCP; Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo - Serra da Estrela; Banco Santander Totta; Caixa 

Geral de Depósitos; Banco BPI. 

 

Plano Operacional do Orçamento Participativo (OP) 

2018-2019 

Aprovada a proposta n.º 35/2018 relativa à aprovação 

do Plano Operacional do Orçamento Participativo (OP) 

2018-2019, definindo: 

- como cronograma de ações: 

Apresentação de propostas – 12 de março a 13 de 

abril, mediante preenchimento de formulário específico 

e apenas na plataforma digital www.seiaparticipa.pt/; 

Análise técnica das propostas - 16 de abril a 11 de 

maio; 

Divulgação da lista provisória de propostas – 14 de 

maio 

Audiência dos concorrentes – 15 a 28 de maio; 

Divulgação da lista de propostas a votação – 11 de 

junho; 

Votação - 16 de junho a 1 de julho; 

Divulgação pública dos vencedores - 3 de julho. 

- o montante de 145.000€, correspondendo 125.000€ 

ao OP Seia e 20.000€ ao OP Escolas; 

- que a apresentação de propostas seja feita, apenas, 

através da plataforma digital http://www.seiaparticipa.pt/ 

- que a Comissão de Análise Técnica das propostas 

apresentadas seja constituída por: 

Cristina Maria Figueiredo Almeida de Sousa – Verea-

dora com Competências Delegadas 

Técnicos do Município: 

1. Carlos Jorge das Neves Marques 

2. César Alexandre Caeiro Fernando 

3. Helena Maria Lameiras Garcia 

4. Herminia Cristina Pinto Neto 

5. Mónica Joana Marques da Silva Martins 

6. Mónica Dina Oliveira Rosado 

7. Odete Jesus Branquinho 

8. Paulo Jorge Mendes Álvaro 

9. Rui Jorge Tavares de Sousa Neves Dias 

10.Vânea Alexandra Rodrigues Garcia e; 

11.Um representante do Conselho Municipal da Ju-

ventude de Seia – Andreia Mariana Pais Pinto 

Martins 

- que o direito de voto seja exercido através de platafor-

ma digital http://www.seiaparticipa.pt/, exclusivamente, 

via SMS no OP Seia; 

- o Orçamento Participativo das Escolas realizar-se-á 

no primeiro Período, do ano letivo 2018/2019, ocorren-

do, neste caso, a votação exclusivamente online em 

www.seiaparticipa.pt/. 

 

Moção de Apoio ao “Movimento Pelo Interior – em 

nome da coesão” 

Aprovada a proposta n.º 36/2018 referente à Moção de 

Apoio ao “Movimento Pelo Interior – em nome da coe-

Reunião de Câmara de 23 de fevereiro 

 2018 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 23/02/2018 

são”, um Movimento apartidário e abrangente que pro-

curará, no espaço de 12 anos ou três legislaturas, con-

tribuir para a criação de políticas públicas que contrari-

em ou atenuem alguns dos problemas estruturais das 

regiões de baixa densidade, normalmente associadas 

ao interior do país. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 37/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 2.500€ para a Junta de Freguesia de Loriga, 

destinado à beneficiação de edifícios propriedade da 

citada Junta.  

 

Aprovada a proposta n.º 38/2018 referente ao apoio, no 

valor de 3.500€ para a Junta de Freguesia de Santia-

go, para a beneficiação de arruamentos.  

 

Aprovada a proposta n.º 39/2018 relativa ao apoio, o 

valor de 2.000€, para a Tuna de Figueiredo, destinado 

às atividades por ela promovidas. 

 

Aprovada a proposta n.º 40/2018 referente ao apoio, 

em espécie, de montante até 750 euros, para aquisição 

de um computador para o serviço da direção da Socie-

dade Lusitana de Instrução e Recreio de Pinhanços. 

 

Operações Urbanísticas 

Aprovado o auto de vistoria referente a um conjunto de 

imóveis em ruínas situados na Rua do Porto, s/n, em 

Loriga. 

 

Projeto de Decisão de Adjudicação 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação da prestação de serviços na área de 

vigilante de aeródromo, adjudicando-a a Alberto Rodri-

gues de Oliveira, pelo preço de 7.980€. 
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