
Candidatura ao Abrigo do Programa BEM – Benefi-

ciação de Equipamentos Municipais para Renova-

ção da Pista de Atletismo do Estádio Municipal de 

Seia 

Aprovada a Proposta n.º 128/2018 referente à aprova-

ção do projeto de execução de Renovação da Pista de 

Atletismo do Estádio Municipal de Seia para submissão 

junto da CCDRC até dia 30 de julho, de candidatura da 

Câmara Municipal de Seia ao abrigo do Programa BEM 

– Beneficiação de Equipamentos Municipais, no valor 

até 300 mil euros 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 129/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 7.000€ para a Junta de Freguesia de Para-

nhos da Beira, com vista à beneficiação de arruamen-

tos. 

 

Aprovada a proposta n.º 130/2018 referente ao apoio, 

no valor de 10.000€, para a Junta de Freguesia de Gi-

rabolhos, destinada à aquisição de um trator. 

 

Aprovada a proposta n.º 131/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 3.000€, para o Clube Mini Serra da Estrela, 

para a realização de uma prova de perícia a realizar 

em setembro na Área Empresarial da Abrunheira. 

 

Aprovada a proposta n.º 132/2018 referente ao apoio, 

no valor de 2.500€, para a União de Freguesias de 

Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, pelo trabalho 

desenvolvido para que a Praia Fluvial da Lapa dos Di-

nheiros detenha o Galardão “Bandeira Azul 2018”. 

 

Aprovada a proposta n.º 133/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 3.000€, para a Junta de Freguesia de Loriga, 

pelo trabalho desenvolvido para que a Praia Fluvial de 

Loriga detenha os Galardões “Praia de Ouro” e 

“Bandeira Azul 2018”. 

 

Aprovada a proposta n.º 134/2018 referente ao apoio, 

no valor de 2.000€, para Junta de Freguesia de Loriga 

para a realização de obras de melhoramento da Praia 

Fluvial de Loriga. 

 

Aprovada a proposta n.º 135/2018 relativa ao apoio, no 

valor 1.500€, para a Igreja Paroquial de Loriga, desti-

nado à execução de obras de beneficiação na casa de 

apoio do Santuário de Nossa Sr.ª da Guia. 

 

Suplemento Remuneratório – Abono para Falhas 

Aprovada a proposta n.º 136/2018 referente à atribui-

ção do suplemento remuneratório - abono para falhas, 

à trabalhadora Maria de Fátima Figueiredo Pestana, 

por esta no exercício das suas funções na Divisão de 

Administração e Finanças manusear valores. 

 

Anulação da Deliberação Referente ao Protocolo 

Gym4All 

Aprovada a proposta n.º 137/2018 relativa à anulação 

da deliberação repeitante ao Protocolo de Cooperação 

entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, 

I.P. e a Câmara Municipal de Seia, no âmbito da exe-

cução do projeto GYm4All. 

 

Contrato de Comodato 

Ratificado o Contrato de Comodato entre o Instituto 

Português do Desporto e Juventude, I.P. e a Câmara 

Municipal de Seia que define os termos da colaboração 

do Município de Seia no desenvolvimento, coordena-

ção e acompanhamento da execução do projeto 

GYm4All. 

Reunião de Câmara de 27 de julho 

 2018 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 27/07/2018 

Relatório Final 

Ratificado o Relatório Final da empreitada de reabilita-

ção da E.M. 505 – EN231 Vila Verde, adjudicando-a à 

empresa Biosfera Construções, Unipessoal, Lda., pelo 

valor de 425.000,05€. 

 

Execução de Garantia Bancária 

Aprovada a execução de garantia bancária, a favor do 

Município de Seia, respeitante à empreitada de refor-

mulação da Praça do Município – 2ª Fase (Jardim Con-

tíguo à Praça do Município e Livraria Municipal). 

 

Execução de Caução 

Aprovada a execução de caução, a favor do Município 

de Seia, respeitante à empreitada de reformulação da 

Praça do Município – 2ª Fase (Jardim Contíguo à Pra-

ça do Município e Livraria Municipal) – trabalhos impre-

vistos. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Informação Prévia 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2018/90 – Nádia Alexandra Viegas Trindade – Se-

nhora do Desterro – São Romão. 

 

Pedido de Certidão para Constituição de Compro-

priedade 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2018/76 – Telma Aguilar Correia – Beco das Pe-

dras, 2 – Figueiredo. 

 

Pedido de Certidão de Propriedade Horizontal 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2017/131 – Isilda Saraiva de Brito – Cabeça de ca-

sal da herança de António Simões Garcia – Av. Bom-

beiros Voluntários, 22 – São Romão. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

DECDANICRIS Lda. – Seia (Alteração e ampliação de 

edifício) 
 

José Manuel Mendes Saraiva – São Romão (Pedido de 

ocupação de via pública) 

Maria Anjos Lopes Delgado - Girabolhos (Pedido de 

ocupação da via pública) 
 

José Manuel Fernandes Silvestre – Póvoa Velha 

(Alteração e ampliação de edifício) 
 

Abílio Ferreira Fernandes – Sandomil (Substituição de 

cobertura) 
 

Joaquim José Rodrigues Figueiredo – São Romão 

(Alteração de moradia) 
 

Joaquim Rodrigues Ferreira – Santa Comba (Alteração 

e ampliação de habitação) 
 

Henrique Silva Sousa - Lajes (Alteração de moradia) 
 

Célia Marisa Oliveira Nunes – São Romão (Construção 

de moradia e muros de vedação) 
 

Carlos Manuel Santos da Cruz de Oliveira – Seia 

(Alteração de uso de habitação) 
 

Carlos Alberto Santos Rodrigues – Vila Verde 

(Reconstrução/alteração de edifício) 
 

António Manuel Moitinho Brito – Chaveiral 

(Reconstrução de moradia) 
 

David Jan Van Hamme – Várzea (Reconstrução de 

moradia) 
 

Barbara Loos – Sameice (Reconstrução de moradia) 
 

Gabi Benad – Sandomil (Reconstrução de moradia) 
 

Maria Teresa Amaral Rodrigues – São Romão 

(Legalização/alteração de habitação) 
 

Francisco José Amaral Mendes – Seia (Legalização de 

habitação) 
 

Maria Natércia Silva Santos – Tourais (Reconstrução 

de edifício) 
 

Maria Luísa Lopes Boto – Valezim (Ocupação via públi-

ca) 
 

António Jorge marques dos Santos – Maceirinha 

(Ocupação de via pública) 

 

Abertura de Procedimento 
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 27/07/2018 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento do fornecimento continuado de 

material para infraestruturas municipais de água, com o 

preço base de 100.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento da empreitada de reabilitação de 

infraestruturas de abastecimento de água afetadas pe-

los incêndios florestais de outubro de 2017, com o pre-

ço base de 130.917,06€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento do fornecimento de transportes 

escolares para o ano letivo 2018/2019 – Circuito 1: 

Aguincho – Vasco Esteves de Baixo (EB Dr. Guilherme 

Correia de Carvalho), com o preço base de 4.025,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento do fornecimento de transportes 

escolares para o ano letivo 2018/2019 – Circuito 2: 

Carvalhal da Louça – Paranhos da Beira (EB1) – JI 

Tourais, com o preço base de 4.550,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento do fornecimento de transportes 

escolares para o ano letivo 2018/2019 – Circuito 3: Gi-

rabolhos – Lapa de Tourais – Tourais – JI e EB1 Tou-

rais/Paranhos, com o preço base de 4.550,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento do fornecimento de transportes 

escolares para o ano letivo 2018/2019 – Circuito 4: Vila 

Chã – Quinta do Tinte – EB Dr. Abranches Ferrão (1º, 

2º e 3º Ciclos) , com o preço base de 5.590,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento do fornecimento de transportes 

escolares para o ano letivo 2018/2019 – Circuito 5: Sr.ª 

do Desterro – São Romão – Seia (EB Dr. Guilherme 

Correia de Carvalho, Escola Secundária/Profissional), 

com o preço base de 3.456,00€. 

 

Projeto de Decisão de Adjudicação 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação do serviço de aluguer, montagem e 

desmontagem de iluminação festiva 2018, adjudicando-

o à empresa Bernardino Castro Serviços Festivos, Lda., 

pelo valor total de 20.000,00€, sendo 6.400,00€ desti-

nados às Festas do Concelho e 13.600,00€ para a Ilu-

minação de Natal. 

 

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final rela-

tivo ao fornecimento de refeições em refeitórios escola-

res – refeições de confeção local e refeições transpor-

tadas, adjudicando-o à empresa NAREST - Sociedade 

Nacional de Restauração, Lda., pelo valor contratual 

global de 70.986,90€. 

 

Contrato de Utilização, Exploração e Desenvolvi-

mento de Atividades Culturais do Anexo do Solar 

dos Botelhos 

A Câmara tomou conhecimento do Contrato de Utiliza-

ção, Exploração e Desenvolvimento de Atividades Cul-

turais do Anexo do Solar dos Botelhos – Centro Inter-

pretativo da História de Seia e do seu Centro Histórico 

em Regime de Comodato entre o Município de Seia e a 

Santa Casa da Misericórdia, assinado pelos outorgan-

tes em 16 de julho de 2018. 
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