
Aquisição de Removedor de Neve e Gelo 

Aprovada a proposta n.º 4/2017, referente à aqui-

sição de uma Pá Limpa Neves, modelo Drive Pro 

6,8 Hitch Mount, de um espalhador de sal para 

adaptar à viatura, com capacidade de 0,30m3 e de 

dois espalhadores de sal manuais com capacidade 

de 38,5kg, para o Serviço de Proteção Civil, adquiri-

dos à empresa Rodanobre, Equipamentos Industri-

ais, Lda., pelo valor de 13.329.  

 

Abertura de Concurso 

A Câmara aprovou a abertura de concurso, do ca-

derno de encargos e programa do procedimento do 

fornecimento de elaboração do projeto de execu-

ção: Porta da Estrela e Caminho da Vila (Av. 1º de 

Maio – Largo Marques da Silva/Mercado),  

 

Operações Urbanísticas 

Auto de receção das obras de urbanização 

Aprovado o alvará de loteamento 08/2017, de 27 

de setembro - Mário Nunes, Construções e Imobili-

ária Unipessoal, Lda - Loteamento da “Espinhosela” 

- São Romão.  

 

Licenciamentos de Obras Particulares  

Processos Aprovados 

José Carlos Oliveira Correia (Alteração de moradia) 

 

José Manuel Neves Figueiredo Costa - Vodra 

(Construção de uma garagem) 

 

Messias Martins Dias Cruz - São Romão 

(Construção de uma garagem) 

 

Márcio Rafael Marques Amaral (legalização de Co-

mércio) 

 

Centro Paroquial de Assistência e Formação Social 

de Alvôco da Serra - Alvôco da Serra (Legalização 

de Centro de Dia) 

 

Queijos Lagos - Queijos e Derivados, Lda. - Vila 

Chã (Ampliação de Queijaria) 

 

Sílvia Alexandra Saraiva Figueiredo (Alteração e 

ampliação de moradia) 

 

Marcel Rolf Zime - Quinta das Fontainhas 

(Alteração e ampliação de edifício) 

 

ClimaSerra - Eletricidade e Ar Condicionado, Lda. 

(Construção de edifício - alojamento local) 

 

Maria Cidália Figueiredo da Cruz - Seia (Pedido de 

ocupação da via pública) 

 

Aberturas de Concurso 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de 

concurso, do caderno de encargos e programa de 

procedimento do fornecimento de montagem e 

desmontagem em regime de aluguer de tendas 

para a Feira do Queijo 2017, com o valor base de 

22.000€. 

Reunião de Câmara de 26 de janeiro 

 2017 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 26/01/2017 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de 

concurso, do caderno de encargos e programa de 

procedimento do fornecimento de serviços de des-

ratização de edifícios municipais, com o valor base 

de 4.000€. 
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