
Acordo de Cooperação entre o Município de Seia e 

Partagence 

Aprovado o Acordo de Cooperação entre o Município 

de Seia e Partagence que estabelece áreas e formas 

de apoio para a distribuição de equipamentos e produ-

tos novos para as famílias ou ocupantes de casas re-

construidas no seguimento dos incêndios ocorridos em 

outubro de 2017 no concelho de Seia. 

 

Regulamento do Programa de Incentivo à Natalida-

de, Adoção e Vacinação Infantil 

Aprovada a proposta n.º 54/2018 referente à remessa 

ao órgão deliberativo do Regulamento do Programa de 

Incentivo à Natalidade, Adoção e Vacinação Infantil. 

 

Discussão Pública do Projeto de Regulamento do 

Campo de Férias do Município de Seia “Julho em 

Férias” 

Aprovada a proposta n.º 55/2018 relativa à publicitação 

de início de procedimento de discussão pública do Pro-

jeto de Regulamento do Campo de Férias do Município 

de Seia “Julho em Férias”. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 56/2018 referente ao apoio, no 

valor de 10.000€, para a Junta de Freguesia de Tra-

vancinha, destinado à beneficiação de arruamentos. 

 

Aprovada a proposta n.º 57/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 1.250€, para União das Freguesias de Carra-

gozela e Várzea de Meruge, para a beneficiação de 

arruamentos. 

 

PAADF - Participação e Objetivos – Pesca e Volei-

bol - Época Desportiva 2017/2018 

Aprovada a proposta n.º 58/2018 referente ao apoio da 

participação e objetivos atingidos, no âmbito do progra-

ma de Apoio ao Associativismo Desportivo Federado, 

para a pesca e o voleibol, na época desportiva 

2017/2018: 

FOLHADOSA FISHING TEAM 
(Pesca) 

 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DESPORTIVA DE VILA CHÃ 
(Pesca) 

 
SENA CLUBE 

(Voleibol) 

Erros e Omissões – Empreitada de Construção de 

Emissário e Sistemas Elevatórios de Águas Residu-

ais de Vila Chã 

Ratificados os Erros e Omissões da empreitada de 

construção de Emissário e Sistemas Elevatórios de 

Águas Residuais de Vila Chã. 

 

Autos de Receção Definitiva e Cancelamento de 

Garantias Bancárias 

Aprovado o auto de receção definitiva e o cancelamen-

to de garantia bancária respeitantes à empreitada de 

“Construção do Centro Escolar de São Romão” execu-

tada pela MRG, Engineering & Solutions.  

 

Aprovado o auto de receção definitiva e o cancelamen-

to de garantia bancária referentes à empreitada de 

“Trabalhos Complementares do Construção do Centro 

Reunião de Câmara de 29 de março 

 2018 

Participação 1.830,00 € 

Objetivos 3.250,00 € 

TOTAL 5.080,00 € 

Participação 2.100,00 € 

TOTAL 2.100,00 € 

Participação 600,00 € 

TOTAL 600,00 € 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 29/03/2018 

Escolar de São Romão”– realizada pela MRG, Engine-

ering & Solutions. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedidos de Informação Prévia 

Indeferido de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2017/148 – Élio Eugénio dos Santos Silva – Quinta 

da Cerdeira – São Romão. 

 

Indeferido de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2018/40 – António Luís Henriques Amaral – Carva-

lhal da Louça. 

 

Pedido de Certidão de Propriedade Horizontal 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2017/50 – Maria da Conceição Rodrigues Garcia e 

Outro – São Romão. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Mário Dias dos Santos – Baiol – Vide (Pedido de ocu-

pação de via pública) 
 

Hipóteses Formidáveis, Construções, Lda. - Sandomil 

(Pedido de ocupação de via pública) 
 

Manuel Castanheira – Catraia de São Romão 

(Alteração de Moradia) 
 

João Carlos Moura Cabral – Loriga (Reconstrução de 

moradia) 
 

Sandra Maria Oliveira Ferrão Lopes – Arrifana 

(Construção de muros de vedação) 
 

Eduardo Costa Mendes – Corgas (Legalização – ampli-

ação de moradia) 
 

Maria das Dores Bárbara Martinho Ascenção – Baiol – 

Vide (Reconstrução e ampliação de moradia) 
 

DISTARMEL – Sociedade Unipessoal, Lda. - Paranhos 

da Beira (Alteração de uso) 

 

Aberturas de Concurso 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e do programa do procedi-

mento para a Aquisição de Serviços Culturais – Agenci-

amento de  Artistas para as Festas do Concelho – Seia 

2018, com valor base de 61.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e do programa do procedi-

mento para o fornecimento de Comunicação e Promo-

ção Institucional do Festival CineEco, com valor base 

de 7.972,80€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e do programa do procedi-

mento da Prestação de Serviços de Fiscalização da 

Obra de Renovação/Construção de Reservatório, Rede 

de Abastecimento de Água e Rede de Drenagem de 

Águas Residuais – Vales, com valor base de 30.500€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e do programa do procedi-

mento da Aquisição de Serviços de Operação e Manu-

tenção de Sistemas de Abastecimento e Saneamento, 

com valor base de 110.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e do programa do procedi-

mento de Remodelação do Sistema de Monitorização e 

Controlo do Tratamento de Água da Piscina Municipal 

de Seia, com valor base de 15.450€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação da Aquisição de Braço Limpa Bermas e 

Taludes para Montagem em Trator à empresa CERTO-

MA – Comércio Técnico de Máquinas, Lda., pelo preço 

de 39.651,50€. 
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