
Protocolo – Programa Cidades Amigas das Crian-

ças 

Aprovado o Protocolo entre o Município de Seia e a 

UNICEF que formaliza a adesão do Município ao Pro-

grama Cidades Amigas das Crianças, no seguimento 

da candidatura efetuada junto da UNICEF, a 26 de fe-

vereiro de 2016. 

 

Anulação da Proposta 114/2015 - Lote de Terreno 

n.º 8 da Zona Industrial de Paranhos da Beira 

Aprovada a proposta n.º 38/2019, relativa à anulação 

da deliberação tomada na Reunião de Câmara de 22 

de outubro de 2015, que atribuiu o lote de terreno n.º 8, 

da Zona Industrial de Paranhos da Beira, com a área 

total de 1.834 m
2
, à empresa Auto Peças José Marti-

nho Marques, pelo facto de até ao momento não ter 

existido qualquer manifestação de vontade do benefici-

ário em proceder à aquisição. 

Exercício de Direito de Reversão Relativo ao Lote 

de Terreno n.º 7 da Zona Industrial de Paranhos da 

Beira 

Aprovada a proposta n.º 39/2019 referente ao exercício 

do direito de reversão, a favor do Município de Seia, 

sobre o lote n.º 7, da Zona Industrial de Paranhos da 

Beira, com a área total de 1.016 m2, atribuído a Dulce 

Isabel Martins Gouveia, em deliberação tomada na Re-

união de Câmara de 27 de dezembro de 2012, visto 

que se encontram esgotados os prazos previstos nas 

escrituras, no que respeita à apresentação do projeto e 

pedido de licenciamento. 

 

Exercício de Direito de Reversão Relativo ao Lote 

de Terreno n.º 11 da Zona Industrial de Paranhos da 

Beira 

Aprovada a proposta n.º 40/2019 relativa ao exercício 

do direito de reversão, a favor do Município de Seia, 

sobre o lote n.º 11 da Zona Industrial de Paranhos da 

Beira, com a área total de 2.141 m2, atribuído a Eduar-

do Marques Gouveia/António Jorge da Silva Figueire-

do, em deliberação tomada na Reunião de Câmara de 

7 de setembro de 2005, uma vez que se encontram 

esgotados os prazos previstos nas escrituras, no que 

respeita à apresentação do projeto e pedido de licenci-

amento. 

 

Anulação de Deliberação Relativa à Proposta 

11/2019 

Aprovada a proposta n.º 41/2019, referente à anulação 

de deliberação respeitante à proposta 11/2019, aprova-

da em Reunião de Câmara de 27 de fevereiro de 2019, 

visando a desafetação do domínio privativo indisponí-

vel do Município dos edifícios escolares desativados, 

pelo facto de, posteriormente, o Município ter sido con-

frontado nova informação proveniente das Juntas de 

Freguesia, alertando para a existência de equipamen-

tos escolares desativados que não constavam da lista 

anexa à proposta 11/2019. 

 

Desafetação do Domínio Privativo Indisponível do 

Município dos Edifícios Escolares Desativados 

Aprovada a proposta n.º 42/2019 relativa à desafetação 

do desafetação do domínio público municipal de todos 

os 69 edifícios escolares que, fruto do reordenamento 

da rede escolar, deixaram de ter a utilidade que lhes 

está inerente, ou seja, que encerraram como edifício 

escolar. 

 

Apoio Financeiro 

Aprovada a proposta n.º 43/2019 referente ao apoio, no 

Reunião de Câmara de 27 de março 

 2019 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 27/03/2019 

valor de 500€, para apoiar o Agrupamento de Escolas 

Guilherme Correia de Carvalho, no âmbito da sua parti-

cipação no Programa Erasmus+. 

 

Relatório Final 

Aprovado o Relatório Final que determina a notificação 

às empresas Hen-Serviços Energéticos Lda. Wild Sha-

dows, Lda. e I-Sete Inovação, Soluções Económicas e 

Tecnologia Ecológica, SA. I-Oito, Lda. para participa-

rem na fase seguinte da apresentação de propostas 

finais do concurso “Celebração de Contrato de Gestão 

de Eficiência Energética, ao Abrigo do Decreto-Lei 

29/2011, de 28 de Fevereiro, no Sistema Iluminação 

Pública do Concelho de Seia”. 

 

Procedimento Concursal “Porta da Estrela 

Ratificado o indeferimento referente ao pedido de pror-

rogação de prazo, solicitado pela empresa MRG – 

Construction, S.A., no âmbito do procedimento concur-

sal “Porta da Estrela – Av. 1º de Maio, Recinto da Feira 

e Parque Municipal”. 

 

Operações Urbanísticas 

Aprovado de acordo com parecer o processo N.º 

01/2019/37 – Orlando Gil Teixeira – Rua Padre António 

Matos – Folgosa da Madalena. 

 

Aprovado de acordo com o parecer o processo N.º 

01/2019/36 – Licínio Silva Marques – Bairro da Tapadi-

nha, n.º 37 – São Romão. 

 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

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

nhora do Desterro – São Romão. 

 

Alteração de Loteamento Urbano 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

12/2018/6 – Nuno Leonardo N. M. Figueiredo Alves – 

Seia – 1.º R/C Direito (alvará n.º 1/2000). 

 

Auto de Vistoria 

Aprovado o auto de vistoria, nos termos do artigo 89º e 

90º, do D.L. N.º 555/99, com a sua redação atual, res-

peitante ao imóvel situado na Rua da Quelha s/n, em 

Maceira – Santiago, constituído por edifício de rés-do-

chão, um piso, escadaria em granito e inexistência de 

cobertura. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

José Fernandes Dias – Tourais (legalização/alterações 

moradia) 
 

Jorge Filipe Borges Salgado – Paranhos da Beira 

(construção de moradia e muro) 
 

União Progressiva de Balocas – Balocas (reconstrução 

de moradia) 
 

Sérgio Lourenço Mota da Fonseca – Lajes (alteração e 

ampliação de moradia) 
 

António Prata Figueiredo - Loriga (ampliação de edifí-

cio) 
 

Casas do Cruzeiro, Turismo e Imobiliária, Lda. - Sabu-

gueiro (alteração e ampliação de moradia – turismo) 
 

Cristina Maria Brito Pereira - Loriga (reconstrução e 

ampliação de moradia) 
 

Bruno António Martinho Videira – Lapa de Tourais 

(alteração e ampliação de moradia) 
 

Maria Fátima Santos Neves – Sabugueiro (alteração de 

moradia – alojamento local) 
 

Hipóteses Formidáveis, Construções Lda. - Santa Mari-

nha (pedido de ocupação da via pública) 

 

Aberturas de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à prestação de serviços 

de fiscalização e coordenação de segurança em obra 

de diversas empreitadas a decorrer no concelho de 

Seia, pelo preço base de 76.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento referente ao fornecimento contí-

nuo de produtos para tratamento das piscinas munici-

pais, limpeza de veículos (oficina) e limpeza do merca-

do municipal, pelo preço base de 14.650,00€. 

2 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 27/03/2019 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à aquisição de serviços 

para execução de rede secundária de faixas de gestão 

de combustível na estrada municipal 516, pelo preço 

base de 12.500,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento referente à aquisição de serviços 

para execução de rede secundária de faixas de gestão 

de combustível na estrada municipal 518, pelo preço 

base de 31.500,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à aquisição de serviços 

para execução de rede secundária de faixas de gestão 

de combustível no caminho municipal 1137 e no cami-

nho municipal 1139, pelo preço base de 16.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento referente à organização e realiza-

ção dos eventos: - Oh Meu Deus – Ultra Trail Serra da 

Estrela; - Uphill Tubos; - Uphill Portugal, no Concelho 

de Seia, pelo preço base de 15.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à reparação de muro de 

suporte da plataforma da via de circulação rodoviária 

CM 1125 – Sabugueiro, pelo preço base de 

30,617,18€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento referente à instalação de equipa-

mentos de segurança e sinalização para reposição das 

condições de circulação rodoviária em vias decorrentes 

dos incêndios de 2017 – CM 1124 Seia – Vales, pelo 

preço base de 66.962,50€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à requalificação de Pas-

sagens Hidráulicas – Abitureira, pelo preço base de 

47.656,20€. 

 

Projeto de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

referente à aquisição de serviços para a execução de 

rede secundária de faixas de gestão de combustível, 

adjudicando-o à empresa Nelso Santos Unipessoal, 

Lda., pelo valor de 13.500,00€. 
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