Reunião de Câmara de 26 de janeiro
2018
Processo Disciplinar 2/2017

Superior de Turismo e Hotelaria, no valor global de

Aprovado o Processo Disciplinar 2/2017.

2.250,00€ (750,00€ por bolsa).

Protocolo de Cooperação

Apoios Financeiros

Aprovado o Protocolo de Cooperação entre a Adminis-

Aprovada a proposta n.º 15/2018 relativa ao apoio, no

tração Regional de Saúde do Centro, I. P. e a Câmara

valor de 1.800€, para a União de Freguesias Torroselo

Municipal de Seia - Programa Regional para a Promo-

e Folhadosa destinado à beneficiação de muros e

ção da Alimentação Saudável, que visa melhorar a arti-

obras complementares.

culação entre as duas entidades no que se refere a
questões com implicações da saúde dos munícipes em

Aprovada a proposta n.º 16/2018 referente ao apoio, no

particular da comunidade escolar e dos funcionários da

valor de 3.500€, para a União de Freguesias de Santa

Autarquia.

Marinha e São Martinho, para a beneficiação de arruamentos.

Acordo de Colaboração
Aprovado o Acordo de Colaboração entre o Município

Aprovada a proposta n.º 17/2018 relativa ao apoio, no

de Seia e a Associação Humanitária dos Bombeiros

valor de 2.000€, para o Centro Cultural e Recreativo de

Voluntários de Loriga, que contempla um apoio no va-

Vila Verde, destinado à execução de obras no seu edi-

lor de 8.500€, destinado à aquisição de uma viatura

fício sede.

Todo Terreno para mencionada Associação.
Aprovada a proposta n.º 18/2018 referente ao apoio, no
Regulamento de Comparticipação em Medicamen-

valor de 1.500€, para o Centro Cultural e Recreativo de

tos - Período de Candidaturas e Verba para o Ano

Sandomil, para a realização de obras de beneficiação

2018

no seu edifício sede.

Aprovada a proposta n.º 13/2018 que estabelece para
submissão de candidaturas ao Regulamento de Com-

Aprovada a proposta n.º 19/2018 relativa ao apoio, no

participação em Medicamentos, o período entre 1 e 28

valor de 14.000€, para a União das Freguesias de Car-

de fevereiro de 2018 e 5.000€ de verba para o citado

ragozela e Várzea de Meruge, destinado à beneficia-

ano.

ção de edifícios propriedade da mencionada União das
Freguesias.

Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino
Superior – Ano Escolar 2017/2018

Aprovada a proposta n.º 20/2017 referente ao apoio, no

Aprovada a proposta n.º 14/2018 referente à atribuição

valor de 3.700€, para a Junta de Agricultores do Eirô,

de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior, no

para a realização obras de beneficiação do caminho

ano escolar 2017/2018, designadamente 10 Bolsas

rural de São Sebastião e reparação da poça do rega-

para alunos deslocados, no valor global de 12.500,00€

dio.

(1.250,00€ por bolsa) e 3 Bolsas para alunos da Escola

Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 26/01/2018
Aprovada a proposta n.º 21/2018 relativa à aquisição

Maria de Fátima Oliveira Borges Semede – Sazes da

de um trator John Deere 6230, com a matrícula 81-MB-

Beira (Construção de moradia)

76, pelo valor de 48.525,00€ (IVA incluído), à Empresa
M. T. A. - Comércio de Máquinas, Tratores e Automóveis, Lda., para o Serviço Municipal de Proteção Civil.

Patrícia Garcia Amaral – Vodra – Seia (Alteração de
uso de casa de campo)
Inês Alexandra Fontes Ferreira Monteiro – São Romão

Auto de Receção Provisória

(Construção de moradia e muro de vedação)

Aprovado o Auto de Receção Provisória da empreitada

José António Mendes Freire – Barriosa – Vide

de requalificação da Praia Fluvial do Dr. Pedro, na Sr.ª

(Alteração de moradia)

do Desterro, executada pela empresa JOA – José Oli-

Manuel

veira Abreu – Construção Civil, Lda.

(Alteração de edifício)

Aprovado o Auto de Receção Provisória da empreitada

Abertura de Concurso

de requalificação da Praia Fluvial do Sabugueiro, exe-

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

cutada pela empresa Irmãos Lopes & Cardoso, Lda.

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

Castanheira

–

Catraia

de

São

Romão

mento da aquisição de serviços para montagem e desOperações Urbanísticas

montagem em regime de aluguer de tendas para a Fei-

Pedido de Informação Prévia – Alteração de Mora-

ra do Queijo 2018, com valor base de 32.600€.

dia
Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º
01/2017/178 – Virgínia Maria Gavinhos Firmino – Sandomil.
Licenciamentos de Obras Particulares
Deolinda Simões Figueiredo de Sousa Costa – Vales
(Construção de muros de vedação)
Garcia & Gouveia – Serralharia Civil, Lda. - Folgosa da
Madalena (Construção de moradia)
Domingos do Carmo Pires - Vide (Alteração/Ampliação
de moradia)
Friamob – Investimentos, S.A. - Seia (Reconstrução de
edifício de habitação coletiva)
Associação Humanitária Social e Cultural de Pinhanços
– Pinhanços (Ampliação de Lar de Idosos)
Tiago José Martins Silva - Santiago (Construção de
moradia)
Pedro Miguel Borges Nogueira Carvalho – Pereiro
(Construção de aviário)
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