
Abertura de Concurso 

Ratificada a abertura de concurso, do caderno de en-

cargos e programa do procedimento do fornecimento 

de refeições em refeitórios escolares, refeições de con-

feção local e refeições transportadas, Centro Escolar de 

Seia e Centro Escolar de São Romão - ano letivo 

2017/2018, com um valor base de 138.331,20€.  

 

Campânulas Municipais de Mérito 2017 

Aprovada a proposta n.º 64/2017 referente à atribuição 

das Campânulas Municipais de Mérito no ano de 2017, 

designadamente: Campânula Municipal de Mérito e De-

dicação - António Coelho e Pe. João António Gonçalves 

Barroso; Campânula Municipal de Mérito Cultural - Jai-

me Reis; Campânula Municipal de Mérito Empresarial: 

Sempreviva - Importação e Exportação S.A, Lusolã Fa-

bricação de Fios Têxteis, S.A., Paranhocarnes – Indús-

tria e Comércio de Carne, S.A., Museumcer – Museu da 

Cerveja; Campânula Municipal de Mérito Desportivo - 

Maria Regina Carvalho da Fonseca Babo.  

 

Mérito Escolar 

Ratificada a proposta n.º 65/2017 alusiva à atribuição 

dos prémios de Mérito Escolar no ano de 2017, propon-

do a atribuição de 300,00€ a cada aluno (num total de 

10) dos seguintes estabelecimentos de ensino: Agrupa-

mento de Escolas de Seia, Agrupamento de Escolas Dr. 

Guilherme Correia de Carvalho, Escola Evaristo Noguei-

ra, Escola Profissional da Serra da Estrela, Escola Supe-

rior de Turismo e Hotelaria e Conservatório de Música. 

 

 

Suplemento Remuneratório - Abono para Falhas 

Aprovada a proposta n.º 66/2017 referente ao Suple-

mento Remuneratório - Abono para Falhas, atribuído à 

trabalhadora Cláudia Fernanda Martins Paiva Cardoso, 

por esta no exercício das suas funções na Divisão de 

Administração e Finanças manusear valores. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 67/2017 referente ao apoio, 

no valor de 4.000€, para a Escola Profissional da Serra 

da Estrela, com vista a realização das festividades da 

iniciativa Valorizar a Terra. 

 

Aprovada a proposta n.º 68/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 4.000€, para a Academia Sénior de Seia, com 

vista à promoção da sua atividade. 

 

Aprovada a proposta n.º 69/2017 respeitante ao apoio, 

no valor de 2.500€, para a Cruz Vermelha - Delegação 

de Seia, para a realização de atividades.  

 

Aprovada a proposta n.º 70/2017 referente ao apoio, 

no valor de 1.750€, para a Junta de Freguesia de San-

domil, destinado à realização de obras de beneficiação 

do cemitério. 

 

Aprovada a proposta n.º 71/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 7.500€, para a União de Freguesias de Tourais 

e Lajes, com vista a beneficiação de arruamentos. 

 

Aprovada a proposta n.º 72/2017 referente ao apoio, 

no valor de 5.000€, para a Junta de Freguesia de Santi-
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ago, destinado à beneficiação de arruamentos em San-

tiago. 

 

Aprovada a proposta n.º 73/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 5.000€, para a Junta de Freguesia de Loriga, 

para a beneficiação de arruamentos em Loriga. 

 

Aprovada a proposta n.º 74/2017 referente ao apoio, 

no valor de 5.000€, para a Junta de Freguesia de Para-

nhos da Beira, com vista a beneficiação de arruamentos 

em Paranhos da Beira. 

 

Aprovada a proposta n.º 75/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 5.000€, para a União das Freguesias de Sa-

meice e Santa Eulália, tendo em vista a beneficiação de 

arruamentos.  

 

Aprovada a proposta n.º 76/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 12.500€ para a Associação Humanitária, Social 

e Cultural de Pinhanços, destinado à realização de 

obras de requalificação da sua sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 77/2017 referente ao apoio, 

no valor de 2.000€ para o Grupo Recreativo Malhaden-

se e Povos Agregados, tendo em vista apoiar a sua ati-

vidade.  

 

Aprovada a proposta n.º 78/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 1.500€, para a União de Freguesias de Sa-

meice e Santa Eulália, para a realização da Feira do 

Tremoço e do Pinhão em Sameice. 

 

Aprovada a proposta n.º 79/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 3.000€, para a para a Fábrica da Igreja de 

Várzea de Meruge, destinado à realização de obras de 

beneficiação da Casa Paroquial.  

 

Aprovada a proposta n.º 80/2017 referente ao apoio, 

no valor de 1.000€, para a Fábrica da Igreja Paroquial 

de Santa Eulália - Irmandade do Santíssimo Sacramen-

to, com vista a apoiar a sua atividade. 

 

Fatura Eletrónica e Débito Direto 

Aprovada a proposta n.º 81/2017, relativa à campanha 

de adesão à fatura eletrónica e sistema de pagamento 

por débito direto, que prevê um desconto de 1,00 € por 

fatura, (numa base de 30 dias de faturação) durante 12 

meses, a contar desde a data de adesão conjunta. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Informação Prévia 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2017/87 - Francisco Manuel Sobral Serapicos - Car-

ragosela. 

 

Pedido de Certidão de Constituição de Proprieda-

de Horizontal  

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2017/39 - Fernando Alves Santos - Tourais.  

 

Auto de Receção Definitiva das Obras de Urbani-

zação  

Aprovado de acordo com o parecer o Alvará de Lotea-

mento 04/2017, de 30 de Maio - António Marques - 

Lages. 

 

Pedido de Certidão - Constituição de Compropri-

edade  

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2017/42 - Maria Clara Lopes Ferreira Silva - Para-

nhos - Girabolhos - Santa Comba.  

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Processos Aprovados  

Eduardo Gonçalves Santos  
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Visacar - Aluguer Veículos Motorizados S.A. - Tourais 

(Legalização de edifício) 

 

Maria Noémia Simões Cardoso Oliveira - São Martinho 

(Construção de muro de vedação) 

 

Fernando Joaquim Ferreira - Seia (Construção de muro 

de vedação) 

 

João Miguel Figueiredo Garcia - Quintela (Legalização 

de alpendre) 

 

Maria Anjos Brito Rêga - Aldeia de S. Miguel 

(Legalização de arrumos) 

 

António Manuel Gaspar Marques (Alteração de muros 

de vedação) 

 

Maria de Lurdes Rodrigues Santos - Vila Verde 

(Construção de vedação metálica) 

 

João Miguel Amaral Batista - S. Romão (Pedido de ocu-

pação de via pública) 

 

Zélia Brás Santos Ribeiro - Vila Cova (Pedido de ocupa-

ção da via pública) 

 

Abertura de Concurso  

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento da empreitada de reparação e reconstrução do 

muro envolvente à Igreja Matriz - 1ª Fase, com um 

valor base de 129.447€.  

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento para a elaboração do projeto de execução: Ca-

minhos das Escolas/Caminhos da Vila - CV 02 (Seia) 

CV03 (São Romão), com um valor base de 22.600€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento do fornecimento e montagem de equipamentos 

para o Parque Gerações em Carragozela e Várzea de 

Meruge, com um valor base de 8.130€.  

 

Relatórios 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar, 

referente ao aluguer de autocarros com motorista para 

a atividade “Convívio Sénior 2017”, propondo adjudica-

ção à empresa TRANSDEV INTERIOR S.A., pelo preço 

de 24.975€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final, alu-

sivo à requalificação das instalações elétricas do Cine 

Teatro (Casa da Cultura), adjudicando-o à empresa 

Barata & Marcelino - Engenharia Elétrica S.A., pelo va-

lor de 45.727,75€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação, relativo à implementação de redes wire-

less na localidade de Tourais, adjudicando-o à empresa 

Inforestrela - Comércio de Máquinas de Escritório, Lda., 

pelo preço de 8.079,50€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório/

Adjudicação, referente à aquisição de um Sistema de 

Comunicações Móveis em VPN, adjudicando-o à empre-

sa MEO - Serviço de Comunicações e Multimédia, S.A., 

pelo valor de 34,750€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final/

Adjudicação, alusivo ao fornecimento e montagem de 

equipamento desportivo para criação de circuito de 

manutenção na zona envolvente ao campo de futebol 

da Folgosa do Salvador, adjudicando-o à empresa BRIC 
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ANTEL - Comércio de Material Elétrico de Bragança, 

Lda., pelo valor de 7.713, 32€.  
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