Reunião de Câmara de 24 de abril
2019
Apoios Financeiros

incêndios de 2017, adjudicando os trabalhos à empre-

Aprovada a Proposta n.º 55/2019 relativa ao apoio, no

sa Socorpena, Engenharia e Construção, SA, pelo va-

valor de 7.500€, para apoiar o Rancho Folclórico “Os

lor de 158.013,05€.

Pastores de São Romão”, na realização de obras de
conservação e restauro da sua sede e do seu museu

Minuta do Contrato

etnográfico.

Ratificada a Minuta do Contrato da Empreitada de Reposição das Condições de Circulação Rodoviária no

Aprovada a Proposta n.º 56/2019 referente ao apoio,

Caminho E.N. 230 – Cide-Gondufo Decorrentes dos

no valor de 2.500€, para apoiar a Confraria da Broa e

Incêndios de 2017, adjudicado à empresa Socorpena,

do Bolo Negro de Loriga, na realização das suas ativi-

Engenharia

dades, nomeadamente na realização da terceira edição

158.013,05€

e

Construção,

SA,

pelo

valor

de

do evento Loriga Vila Lusitana.
Operações Urbanísticas
Aprovada a Proposta n.º 57/2019 relativa ao apoio, no

Pedido de Informação Prévia

valor de 3.000€, para apoiar a Sociedade Musical Es-

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º

trela da Beira, na realização de obras na casa de apoio

01/2019/38 – Deolinda Simões Figueiredo Sousa Costa

à escola de música.

– Rua Principal – Vales.

Aprovada a Proposta n.º 58/2019 refernete ao apoio,

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º

no valor de 5.000€ para apoiar a Associação de Arte e

01/2019/46 – Eugénio Maltez da Silva – Rua dos Oli-

Imagem de Seia, na dinamização das atividades pro-

vais, 7 – Tourais.

movidas pelos núcleos que a constituem e dinamização
do primeiro concurso de piano da Serra da Estrela.

Licenciamentos de Obras Particulares
Texamira – Recolha de Vestuário Unipessoal Lda. -

Aprovada a Proposta n.º 59/2019 relativa ao apoio, no
valor de 5.000€, para a Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Alvoco da Serra, destinado à realização
de obras na área envolvente à Capela de São José,

Vodra (reconstrução de pavilhão)
Maria Fátima Santos Neves – Sabugueiro (alteração e
ampliação de edifício)

situada em Vasco Esteves de Baixo, que contemplam a

Joaquim Mendes de Oliveira – Seia (reconstrução de

colocação de gradeamento e arranjo do jardim.

moradia)

Projeto de Decisão de Adjudicação
Ratificado o Projeto de Decisão de Adjudicação relativo

António Marques Fernandes – Vila Cova (legalização
de alpendre)

à reposição das condições de circulação rodoviária no

Daniel Nuno Sousa Carmo – Torroselo (pedido de ocu-

caminho E.N. 230 – Cide-Gondufo decorrentes dos

pação de via pública)

Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 24/04/2019
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Carragozela – Carragozela (pedido de ocupação da via pública).
Abertura de Procedimento
A Câmara tomou conhecimento da Informação de
Abertura de Procedimento relativa à aquisição de grade
de discos florestal em V, acoplável aos três pontos de
trator de rodas John Deere 5090R e trator de esteiras
Same Krypton, pelo preço base de 6.350,00€.
A Câmara tomou conhecimento da Informação de
Abertura de Procedimento relativa à Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em
Obras de Diversas Empreitadas em Escolas – Concelho de Seia, pelo preço base de 27.000,00€.
Projeto de Decisão
A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão
relativo à Prestação de Serviços de Limpeza nos Edifícios Municipais Instalações Desportivas, Afetos à Divisão Sociocultural, adjudicado a Maria Alice da Silva
Amaral Sousa, pelo valor total de 17.760,00€.
A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão
relativo à Prestação de Serviços de Limpeza nos Edifícios Municipais, Afetos à Divisão Sociocultural, adjudicado a Maria Lucília Ferreira Figueiredo Paula, pelo
valor total de 17.760,00€.
A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão
relativo à empreitada de Reparação de Pavimentos e
Equipamentos da Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Seia, adjudicado à empresa Mondo Portugal,
SA, pelo valor total de 149.638,06€.
Relatório Final
A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final relativo à reposição das condições de circulação rodoviária
na E.M. 513 decorrentes dos Incêndios de 2017, adjudicando os trabalhos à empresa Socorpena, Engenharia e Construção, SA, pelo valor de 129.813,36€.
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