
Alteração ao Orçamento e GOP 

Ratificada a sexta alteração ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Câmara Municipal para 2018. 

 

Aditamento a Contrato de Empréstimo 

Aprovado o segundo aditamento ao Contrato de Em-

préstimo para amortização do PRF e PAEL entre o 

Banco BPI e o Município de Seia. 

 

Aquisição de Viatura 

Ratificada a proposta n.º 208/2018 relativa à aquisição 

de viatura, da marca Volkswagem Golf VII (5G1) 1.6 

Tdi, 105 Cv de 2014, cinco lugares e com a matrícula 

59-OM-28, pelo valor de 12.500€, à empresa Lease-

plan, destinada à Vereação. 

 

Apoios Financeiros 

Ratificada a proposta n.º 209/2018 referente ao apoio, 

no valor de 2.000€, para a Associação Beneficência 

Social e Cultural de Tourais, para a aquisição de equi-

pamentos. 

 

Ratificada a proposta n.º 210/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 2.000€, para a Junta de Freguesia de Para-

nhos da Beira, destinada a apoiar a beneficiação de 

muros e caminhos rurais. 

 

Abertura de Conta Bancária – Santander Totta 

Aprovada a proposta n.º 211/2018 referente à abertura 

de conta bancária no banco Santader Totta, com a de-

signação: Município de Seia – Protocolo APA. 

 

Visão, Missão e Objetivos Estratégicos do Municí-

pio de Seia 

Aprovada a proposta n.º 212/2018 relativa à determina-

ção, no âmbito do Sistema Integrado de Gestão e Ava-

liação do Desempenho na Administração Pública 

(SIADAP), da Visão, Missão e Objetivos Estratégicos - 

Consolidação Financeira do Município; Coesão Social 

e Económica; Modernização Administrativa, Transpa-

rência e E-Government; Reabilitação e Reconversão 

Urbana; Território de Excelência Ambiental - do Municí-

pio de Seia, a que as Unidades Orgânicas se deverão 

subordinar para a apresentação da proposta de objeti-

vos operacionais para os anos de 2018 a 2021. 

 

Suplemento Remuneratório - Abono para Falhas 

Aprovada a proposta n.º 213/2018 respeitante à atribui-

ção de suplemento remuneratório - abono para falhas, 

para a trabalhadora Maria do Rosário Lopes da Fonse-

ca, por esta no exercício das suas funções, na Divisão 

Sociocultural, manusear valores. 

 

Operações Urbanísticas 

Certidão de Destaque 

Aprovado de acordo com o parecer o processo N.º 

01/2006/67 – Luís Manuel Pereira Fernandes – Chão 

da Relva – Loriga. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Joaquim Mendes Oliveira – Seia (Reconstrução de 

moradia) 
 

António Alberto Machado Ribeiro – Sameice 

(Ampliação de moradia e reconstrução de muro) 
 

Jorge Fernandes da Costa – São Romão (Construção 

de moradia) 

 

Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 27/12/2018 

tura de procedimento para aquisição de uma viatura 

ligeira de 5 Lugares de tecnologia hibrida, pelo preço 

base de 51.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento para aquisição de material rolan-

te para a máquina de rastos Komatsu D65 Ex16, pelo 

preço base de 10.500,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento para aquisição de Mini-

Retroescavadora, pelo preço base de 52.500,00€. 

 

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final rela-

tivo à aquisição de Mini-Retroescavadora, adjudicando-

a à empresa Maquiguarda, Lda., pelo valor de 

51.000,00€. 

 

Projeto de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de adjudicação da aquisição de espaço e serviços – 

SISAB 2019, adjudicando-o à empresa Mundiventos – 

Consultadoria Promoções e Organização de Eventos, 

Lda., pelo valor total de 22.358,00€. 

 

Adenda ao Protocolo de Colaboração entre a Agên-

cia Portuguesa do Ambiente, I.P. e o Município de 

Seia 

A Câmara tomou conhecimento da Adenda ao Protoco-

lo de Colaboração entre a Agência Portuguesa do Am-

biente, I.P. e o Município de Seia que visa regular os 

termos e as condições de natureza operacional, para a 

concretização das intervenções urgentes e inadiáveis 

de regularização fluvial. 

 

Contrato-Programa 

A Câmara tomou conhecimento do Contrato-Programa 

– Recuperação da Pista de Atletismo do Estádio Muni-

cipal de Seia que visa a execução da obra 

“Remodelação da Pista de Atletismo do Estádio Munici-

pal de Seia” cujo investimento elegível ascende a 

189.324,00€, de acordo com o processo de candidatu-

ra que obteve parecer favorável da Comissão de Coor-

denação e Desenvolvimento Regional do Centro. 
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