Reunião de Câmara de 31 de maio
2019
Apoio para a Associação Humanitária dos Bombei-

Abertura de Procedimento

ros Voluntários de Seia – Equipa de Intervenção

Aprovada a informação de abertura de procedimento

Permanente

relativa à instalação de equipamentos de segurança e

Aprovada a Proposta n.º 69/2019, relativa ao apoio, no

sinalização para reposição das condições de circulação

valor de 30.000€, para a Associação Humanitária dos

rodoviária em vias decorrentes dos incêndios de 2017

Bombeiros Voluntários de Seia com vista a apoiar no

C.M. 1124 – Seia – Vales, pelo preço base de

funcionamento da Equipa de Intervenção Permanente,

209.015,55€.

pelo período de um ano.
Aprovada a informação de abertura de procedimento,
Apoios Financeiros

relativa à empreitada de reabilitação da EM 504-1 e

Aprovada a Proposta n.º 70/2019, referente ao apoio,

EM507 (Folgosa da Madalena, Sameice, Travancinha)

no valor de 7.500€, para apoiar a Junta de Freguesia

para reposição das condições de circulação rodoviária

de Loriga, na realização de obras de requalificação da

em vias decorrentes dos incêndios de 2017, pelo preço

Rua do Viriato.

base de 191.330,20€.

Aprovada a Proposta n.º 71/2019, relativa ao apoio, no

Operações Urbanísticas

valor de 1.500€, para apoiar a União das Freguesia de

Constituição de Compropriedade

Carragozela e Várzea de Meruge, na realização de

Aprovado

obras de beneficiação da Travessa da Rua do Passal,

N.10/2019/69 – Carlos Alberto Abrantes Marques Men-

em Várzea de Meruge.

des – Paranhos da Beira.

Aprovada a Proposta n.º 72/2019, referente ao apoio,

Certidão de Destaque

no valor de 6.000€, para apoiar a União das Freguesi-

Aprovado

as de Vide e Cabeça, na aquisição de equipamento de

N.10/2019/70 – Maria Alice Garcia Domingues Mar-

limpa bermas para acoplar a um trator.

ques – Bairro Joaquim Domingues, 6 – Folhadosa.

Aprovada a Proposta n.º 73/2019, relativa ao apoio, no

Licenciamentos de Obras Particulares

valor de 5.000€, para apoiar a Associação Cultural e

Manuel Vale Madeira – Santa Marinha (legalização de

Recreativa da Senhora do Desterro, na realização da

arrumos)

14ª Milha Urbana da Serra da Estrela.
Aprovada a Proposta n.º 74/2019, referente ao apoio,

de

de

acordo

acordo

com

com

parecer

parecer

o

o

processo

processo

Cristina Maria Brito Pereira – Loriga (reconstrução e
ampliação de moradia)

no valor de 555€, para apoiar a Associação Governa-

Valerie Gaillard – Casal de Travancinha (reconstrução

doria do Distrito Rotário 1970, na participação no Pro-

de edifício)

grama RYLA.

Licínio Silva marques – São Romão (legalização de

Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 31/05/2019
habitação)

Relatório Final

Hermínia Maria Almeida Ramos Silva – Tourais
(construção de garagem)

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final relativo à prestação de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra de diversas empreitadas

Teresa Jesus Marques Alves Silva – São Romão

em escolas – concelho de Seia, adjudicando-a à em-

(legalização de moradia)

presa Coisas d’Obra – Unipessoal, Lda. pelo valor total

Lucrécia Pinto Geraldes Leca Santos – Torroselo

de 19.800€.

(legalização de moradia)
Texamira – Recolha Vestuário Unipessoal Lda. - Vodra
(ampliação de pavilhão)

Projeto de Decisão
A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão
de adjudicação da prestação de serviços de vigilância

Fábrica da igreja Paroquial da Freguesia de Tourais –

nos edifícios dos Paços do Concelho, central de camio-

Tourais (recuperação de casa mortuária)

nagem, estaleiro municipal e eventos municipais, adju-

Abel Pina Mendes – Seia (pedido de ocupação da via
pública)

dicando-a à empresa Strong Charon, Soluções de Segurança S. A., pelo valor de 74.579,67€.

Gouvigas, Lda.- Eirô – (alteração de moradia)
Mercadinho

Aromas

da

Serra

Lda.

-

Furtado

(construção de edifício – empreendimento turístico)
A. P. Pais – Comércio e Reparação de Automóveis
Lda. - Abrunheira (construção de pavilhão)
Joaquim Guilherme Pais Silva – Santa Marinha
(substituição de cobertura)
Hipóteses Formidáveis, Construções Lda. - Quintela
(pedido de ocupação da via pública)
Informação de Abertura de Procedimento
A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento relativa à elaboração de projetos:
requalificação do Pavilhão Desportivo Municipal n.º 1 e
Anfiteatro Municipal, pelo preço base de 74.900,00€.
A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento relativa ao aluguer de autocarros
com motorista para o Convívio Sénior 2019, pelo preço
base de 24.000,00€.
A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento relativa à empreitada de requalificação da rede de drenagem da Rua de Santana –
Seia, pelo preço base de 31.709,75€.
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