
Protocolo de Colaboração entre os Municípios de 

Seia, Oliveira do Hospital e Gouveia – Candidaturas 

ao POSEUR 

Ratificado o Protocolo de Colaboração entre os Municí-

pios de Seia, Oliveira do Hospital e Gouveia – Candida-

turas ao POSEUR – Investimentos nos sistemas em 

baixa com vista ao controlo e redução de perdas nos 

sistemas de distribuição e adução de água. 

 

Estrutura e Regulamento dos Serviços da Câmara 

Municipal de Seia 

Aprovada a Estrutura e Regulamento dos Serviços da 

Câmara Municipal de Seia. 

 

Criação de Unidades Orgânicas Flexíveis 

Aprovada a proposta n.º 24/2019, relativa à criação de 

unidades orgânicas flexíveis na estrutura dos serviços: 

- Divisão de Administração e Finanças, integra a 

Unidade de Gestão Financeira e Comercial e Unidade 

de Administração e Serviços Partilhados; 

- Divisão Sociocultural, integra a Unidade de Edu-

cação, Ação Social e Saúde, Unidade de Cultura e Tu-

rismo e Unidade de Arquivo, Biblioteca e Museus; 
 

- Divisão de Infraestruturas, Vias Obras Municipais, 

integra a Unidade de Oficinas, Transportes e Eletricida-

de, Unidade de Águas, Saneamento e Serviços Urba-

nos e Unidade de Vias, Trânsito e Projetos; 
 

- Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento do 

Território, integra a Unidade de Licenciamentos e 

Unidade de Planeamento. 

As atribuições e competências com vista à prossecu-

ção das atribuições do Município, em conformidade 

com os princípios estabelecidos no artigo 3.º, do De-

creto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, bem como as 

suas dependências hierárquicas constam do Regula-

mento Interno de Funcionamento dos Serviços Munici-

pais. As Unidades Orgânicas Flexíveis com a designa-

ção de Divisão, são dirigidas por um Chefe de Divisão 

Municipal (Dirigente de 2.º grau). As Unidades Orgâni-

cas Flexíveis com a designação de Unidade, são dirigi-

das por um (Dirigente de 3.º grau). 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 25/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 7.500€, para apoiar a Banda Filarmónica 1º de 

Janeiro na aquisição de uma carrinha. 

 

Aprovada a proposta n.º 26/2019 referente ao apoio, no 

valor de 1.000€, para apoiar a Associação Juvenil de 

São Martinho na aquisição de instrumentos musicais. 

 

Aprovada a proposta n.º 27/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 2.000€ para apoiar a Liga dos Amigos do Hos-

pital de Seia nas atividades promovidas. 

 

Aprovada a proposta n.º 28/2019 referente ao apoio, no 

valor de 2.500€, para apoiar a Associação Académica 

da Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia na 

realização das suas atividades. 

 

Aprovada a proposta n.º 29/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 1.500€, para apoiar o Centro Cultural Os Ser-

ranos nas atividades desenvolvidas junto da comunida-

de senense existente nos Estados Unidos da América, 

nomeadamente em Newark. 

 

Aprovada a proposta n.º 30/2019 referente ao apoio, no 

valor de 3.000€, para a Junta de Freguesia de Vila Co-

va à Coelheira, destinado à realização de obras de re-
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construção de um muro em Vila Cova que se encontra 

em ruínas. 

 

Aprovada a proposta n.º 31/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 6.000€, para apoiar a União de Freguesias de 

Vide e Cabeça, para a realização de obras de recupe-

ração do mecanismo hidráulico do Lagar do Ribeiro, 

em Vide. 

 

Aprovada a proposta n.º 32/2019 referente ao apoio, no 

valor de 750€, para a apoiar a Comissão de Melhora-

mentos de Cabeça de Eiras na execução de obras de 

drenagem pluvial no caminho da Aldeia Nova. 

 

Aprovada a proposta n.º 33/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 750€, para a Comissão de Melhoramentos da 

Póvoa Nova destinado à aquisição de um equipamento 

destinado à cozinha do seu edifício sede. 

 

Aquisição de Material de Desencarceramento - Or-

çamento Participativo 2018/2019 

Aprovada a proposta n.º 34/2019 referente à aquisição 

de um grupo de desencarceramento weber semi-novo, 

pelo valor de 12.500,00€, à empresa Interfire, Lda, por 

se considerar que tal equipamento satisfaz plenamente 

os pressupostos do projeto vencedor do Orçamento 

Participativo 2018/2019 - “Socorro Uma Prioridade”. 

 

Aquisição de Viaturas 

Aprovada a proposta n.º 35/2019 relativa à aquisição 

de duas viaturas usadas à empresa LeasePlan Portu-

gal, a viatura Toyota Hilux, cinco lugares, com a matrí-

cula 06-PI-63, pelo valor de 19.000,00€, destinada ao 

Estaleiro Municipal e a viatura Toyota Hilux, cinco luga-

res, com a matrícula 06-PI-64, pelo valor de 19.000,00€ 

para o Serviço de Proteção Civil. 

 

Candidaturas no Âmbito do Aviso 12-2017-05 PO-

SEUR 

Aprovada a proposta n.º 36/2019 respeitante a candi-

daturas no âmbito do Aviso 12-2017-05 POSEUR, de-

signadamente os anteprojetos/projetos para a execu-

ção das seguintes empreitadas: 

1) Ligação da rede de abastecimento de água a 

Casal de Travancinha – Sistema em alta enquadrá-

vel na tipologia AA iv; 

2) Rede de drenagem de águas residuais de Senho-

ra do Desterro enquadrável na tipologia SAR v; 

3) Ampliação da rede de águas residuais e constru-

ção da EEAR de Torroselo enquadrável na tipologia 

SAR i; 

4) Rede de drenagem de águas residuais e estação 

de tratamento de águas residuais (ETAR) de Cide 

enquadrável na tipiologia SAR i; 

5) Ampliação da rede de águas residuais e constru-

ção da EEAR de Tourais enquadrável na tipologia 

SAR v; 

6) Construção da rede de abasteciemento de água 

e rede de drenagem de águas residuais no Bairro 

da Tapadinha – São Romão enquadrável na tipolo-

gia SAR v. 

 

Revogação do Procedimento Concursal Aquisição 

de Serviços de Silvicultura “Estabilização de Emer-

gência Pós Incêndio” 

Aprovada a revogação do procedimento concursal para 

aquisição de serviços de silvicultura “Estabilização de 

Emergência Pós Incêndio”, nos termos da alínea d, do 

n.º 1, do Artigo 79.º e por consequência determina a 

revogação da decisão de contratar nos termos do Arti-

go 80.º do CCP, tendo em conta que decorrendo da 

decisão da DRAPC, não se sabe a área a intervir para 

assim ser possível assinar um compromisso com a en-

tidade adjudicante, tornando-se impossível a concreti-

zação dos trabalhos previstos, nos termos em que fo-

ram aprovadas as candidaturas. 

 

Operações Urbanísticas 

 

Informação Prévia 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2019/21 – Carlos João Fernandes Santos – Avenida 

da Liberdade, n.º 23 – Sazes da Beira. 
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Licenciamentos de Obras Particulares 

António Alberto Machado Ribeiro – Sameice 

(ampliação de moradia e construção de anexo) 
 

Paulo Alexandre Saúde Mendonça – Seia (alteração e 

ampliação de edifício – AL) 
 

Léguas Glaciares Lda. - Loriga (remodelação de casa 

de campo) 
 

Associação Humanitária Social e Cultural de Pinhanços 

– Pinhanços (alteração de edifício) 

 

Aberturas de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento da empreitada de reparação de 

pavimentos e equipamentos da pista de atletismo do 

Estádio Municipal de Seia, pelo preço base de 

149.999,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento da requalificação do sistema de 

iluminação do Estádio/Pista de Atletismo, pelo preço 

base de 19.000,00€. 

 

Projeto de Decisão de Adjudicação 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

de adjudicação do contrato de prestação de serviços 

de engenharia do ambiente, adjudicando-o a Salete 

Maria Figueiredo Loureiro, pelo valor anual de 

14.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

de adjudicação da prestação de serviços de fiscaliza-

ção e coordenação de segurança em obra para as em-

preitadas de reabilitação da E.M. 505 – E.N. 231 Vila 

Verde e Reabilitação Viária da Estrada Municipal 504-2 

– Carragozela, adjudicando-a à empresa Coisas d’Obra 

Unipessoal Lda., pelo valor de 27.580,00€. 

 

Relatórios Finais 

A Câmara tomou conhecimento do relatório final da 

empreitada de requalificação e remodelação da Escola 

Básica de Santiago, adjudicando-a à empresa O2S, 

Engenharia e Construção, Lda. pelo valor de 

118.516,23€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do relatório final da 

empreitada de requalificação da Escola Básica Dr. 

Abranches Ferrão – Arrifana, adjudicando-a à Edibei-

ras, Lda., pelo valor de 139.117,17€. 
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