
Campânulas Municipais de Mérito 

Aprovada a Proposta n.º 108/2018 referente à atribui-

ção das Campânulas Municipais de Mérito no ano de 

2018, designadamente: Campânulas Municipais de 

Mérito e Dedicação: Jorge Costa e Silva – a título pós-

tumo; D. António Luciano Santos Costa; GNR – Co-

mando Territorial da Guarda; Fundação PT – Altice; 

António Moura Pinto; José Fernandes Pina; e Campâ-

nula Municipal de Mérito Empresarial: Blek |Web e Co-

municação. 

 

Prémios de Mérito Escolar 

Aprovada a Proposta n.º 109/2018 relativa à atribuição 

dos prémios de mérito escolar no ano de 2018, propon-

do a atribuição de 300€ a cada aluno (no total de 10) 

dos seguintes estabelecimentos de ensino: Agrupa-

mento de Escolas de Seia, Agrupamento de Escolas 

Dr. Guilherme Correia de Carvalho, Escola Evaristo 

Nogueira, Escola Profissional da Serra da Estrela, Es-

cola Superior de Turismo e Hotelaria e Conservatório 

de Música. 

 

Regulamento do Estatuto do/a Provedor/a do/a Mu-

nícipe do Município de Seia 

Aprovada a Proposta n.º 111/2018 respeitante à publi-

citação de início de procedimento de discussão pública 

do Projeto de Regulamento do Estatuto do/a Provedor/

a do/a Munícipe do Município de Seia. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a Proposta n.º 110/2018 referente ao apoio, 

no valor de 10.000€, para cada uma das Associações 

de Bombeiros Voluntários do Concelho, para as ações 

de socorro a desenvolver, particularmente durante o 

período critico de verão, em que as ações de combate 

a incêndios implicam um grande envolvimento operaci-

onal e logístico, nomeadamente o que envolve alimen-

tação, combustíveis, manutenção e reparação de viatu-

ras operacionais. 

 

Aprovada a Proposta n.º 112/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 7.500€, para a União das Freguesias de Vide 

e Cabeça, destinado à aquisição de uma carrinha. 

 

Aprovada a Proposta n.º 113/2018 referente ao apoio, 

no valor de 12.000€, para a União de Freguesias de 

Vide e Cabeça, destinado à beneficiação de arruamen-

tos, muros e passagens hidráulicas na povoação de 

Cide. 

 

Aprovada a Proposta n.º 114/2018 relativa ao apoio, no 

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

mil, destinado a obras de melhoramentos da Praia Flu-

vial. 

 

Aprovada a Proposta n.º 115/2018 referente ao apoio, 

no valor de 5.000€, para a União de Freguesias Seia, 

São Romão e Lapa dos Dinheiros, destinado à realiza-

ção da XXI Feira Antiga – Arraial Beirão. 

 

Aprovada a Proposta n.º 116/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 6.000€, para a Escola Profissional da Serra da 

Estrela, destinado à realização do Concerto Comemo-

rativo do Dia da Cidade. 

 

Aprovada a Proposta n.º 117/2018 referente ao apoio, 

no valor de 1.500€, para a União de Freguesias Sa-

meice e Santa Eulália, destinado à realização da edi-

ção 2018 da Feira do Tremoço e Pinhão. 

 

Reunião de Câmara de 28 de junho 

 2018 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 28/06/2018 

Aprovada a Proposta n.º 118/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 1.000€, para o Conservatório de Música de 

Seia, destinado à realização de um intercâmbio com a 

Escola Gualdim Pais, de Tomar. 

 

Aprovada a Proposta n.º 119/2018 referente ao apoio, 

no valor de 4.000€, para a Academia Sénior de Seia, 

destinado à realização de atividades promovidas. 

 

Aprovada a Proposta n.º 120/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 5.000€, para a Associação Cultural e Recreati-

va da Senhora do Desterro, destinado à realização da 

8ª Milha Urbana da Serra da Estrela. 

 

Anulação de Procedimento 

Ratificada a Informação referente à anulação do proce-

dimento respeitante à abertura de concurso para a em-

preitada de beneficiação da E.M. 514 – Cruzamento da 

E.N. 17 – Sandomil, tendo em conta que após a aber-

tura de propostas na plataforma de contratação públi-

ca, se constatou que, erroneamente, foram incluídos 

nas peças do procedimento concursal alguns trabalhos 

que não serão executados na obra. 

 

Abertura de Concurso 

Ratificada a abertura de concurso público da empreita-

da de beneficiação da E.M. 514 – Cruzamento da E.N. 

17 – Sandomil, com valor base de 242.217,50€. 

 

Relatório Final 

Ratificado o 2º Relatório Final relativo à obra de reabili-

tação do edifício do Conservatório/Casa das Artes, ad-

judicando a empreitada à empresa Métrica Própria, 

Unipessoal, Lda., pelo valor de 273.727,04€. 

 

Minuta do Contrato 

Ratificada a Minuta do Contrato da empreitada de rea-

bilitação do edifício do Conservatório/Casa das Artes, 

adjudicada pelo Município de Seia à empresa Métrica 

Própria, Unipessoal, Lda., pelo valor de 273.727,04€. 

 

Operações Urbanísticas 

Aprovado de acordo com o parecer o Processo n.º 

01/2018/78 – Élio Eugénio dos Santos Silva – Quinta 

da Cerdeira – São Romão. 

 

Aprovado de acordo com o parecer o Processo n.º 

01/2018/96 – Paulo Augusto Conceição Barreirinhas – 

Tojais – Maceira. 

 

Pedido de Certidão para Constituição de Compro-

priedade 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2018/62 – Maria do Céu Garcia Rodrigues da Silva 

– Bairro Alto da Graça – São Romão. 

 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2018/63 – Maria Alice Silva Dias Figueiredo – Para-

das - Vila Cova à Coelheira. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Quinta do Espinho – Sociedade de Agricultura Biológi-

ca – Vasco Esteves de Baixo (Ampliação de pavilhão) 
 

Armando Lopes Fernandes – São Romão (Legalização 

de habitação) 
 

Vale d’Alvôco – Iniciativas Turísticas, Lda. - Barriosa 

(Remodelação de casas de xisto para alojamento local) 
 

Junta de Freguesia de Teixeira – Teixeira (Parecer pré-

vio - cemitério) 

 

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final rela-

tivo à aquisição de Plataforma de Gestão e Controlo de 

Assiduidade, adjudicando-a à empresa Metaveiro – 

Mobiliário, Equipamento e Telecomunicações de Avei-

ro, Lda., pelo preço de 8.885,00€. 

 

Projeto de Decisão de Adjudicação 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação para a Prestação de Serviços para Im-

plementação dos Serviços Online (formulários eletróni-

cos), adjudicando-o à empresa Smart Vision – Asses-

sores e Auditores estratégicos, Lda., pelo preço de 

15.566,00€. 
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 28/06/2018 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação da prestação de serviços para imple-

mentação de Acesso Gratuito a Internet nas Localida-

des de Carragozela e Várzea de Meruge, adjudicando-

o à empresa Inforestrela – Comércio de Máquinas de 

Escritório, Lda., pelo preço de 8.961,80€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação da Produção de Ortofotos e Levanta-

mento Aereofotogramétrico do Perímetro Urbano da 

Cidade de Seia, adjudicando-o à empresa AERISUR-

VEY Unipessoal, Lda., pelo preço de 8.995,00€. 
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