
Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Pla-

no da Câmara Municipal para 2018 

Aprovada a Quarta Alteração ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Câmara Municipal para 2018 

 

Empréstimo de Amortização Integral do PAEL e do 

PRF 

Aprovada a proposta n.º 142/2018 respeitante ao em-

préstimo de amortização integral do PAEL e do PRF – 

Artº 101 da Lei nº 114/2017, designadamente o relató-

rio de análise, mapa dos encargos individualizado de 

cada um dos empréstimos e adendas aos contratos 

celebrados com o BPI, Millennium BCP e CGD, bem 

como alterações contratuais conforme recomendação 

do Tribunal de Contas. 

 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo 

os de Corrupção e Infrações Conexas para o ano de 

2018 e Seguintes 

Aprovada a proposta n.º 143/2018 relativa ao Plano de 

Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Cor-

rupção e Infrações Conexas para o ano de 2018 e se-

guintes. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 144/2018 referente ao apoio, 

no valor de 10.000€ para Associação de Beneficência 

do Sabugueiro, com vista à realização de obras de re-

qualificação do espaço interior do seu edifício sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 145/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 2.000€, para a União de Freguesias de Vide e 

Cabeça, destinado à realização de obras de beneficia-

ção do muro do cemitério de Vide. 

 

Aprovada a proposta n.º 146/2018 referente ao apoio, 

no valor de 7.500€, para a União de Freguesias de 

Carragozela e Várzea de Meruge, com vista à realiza-

ção de obras de ampliação do cemitério de Carragoze-

la. 

 

Apoio da Ação Social Escolar 2018/2019 e Paga-

mento dos Cadernos de Atividades dos alunos do 

1.º Ciclo 

Aprovada a proposta n.º 147/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 26.500,00€, para todos os alunos do 1.º ciclo 

que apresentem condições de acesso aos apoios da 

ação social escolar, bem como o pagamento dos ca-

dernos de atividades a todos os alunos do 1.º ciclo que 

frequentem as escolas do concelho no ano letivo 

2018/2019. 

 

Aquisição de Viatura 

Aprovada a proposta n.º 148/2018 referente à aquisi-

ção de uma viatura com a marca Toyota Dyna 3.0 D4-

D, de 2013, seis lugares, caixa aberta e com a matrícu-

la 65-NR-81, pelo valor de 23.500,00€, à empresa Au-

toCarisma – Comércio de Veículos, Lda., para o servi-

ço de vias da Divisão de Infraestruturas, Obras Munici-

pais e Ambiente. 

 

Abertura de Procedimento 

Aprovada a informação de abertura de procedimento 

da empreitada de renovação/construção de reservató-

rios, rede de abastecimento de água, rede de drena-

gem de águas residuais e ETAR's – Santiago, pelo va-

lor base de 609.799,19€. 

 

Aprovada a informação de abertura de procedimento 

da empreitada de reabilitação viária da Estrada Munici-
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pal 504-2 – Carragozela, pelo valor base de 

234.616,30€. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Informação Prévia 

Aprovado de acordo com o parecer o Processo n.º 

01/2018/65 – Gina Maria Pinto de Brito – Alvôco da 

Serra. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares – Despachos 

do Presidente 

Feel – Nature, Lda. - Loriga (Alteração de uso de edifí-

cio) 
 

Carlos Manuel Santos Cruz de Oliveira – Seia 

(Alteração de uso de edifício) 
 

Diamantino Lopes Pinto – Aldeia da Serra (Alteração 

de moradia) 
 

António Bernardo Almeida Santos – Tourais 

(Ampliação de moradia) 
 

Francisco José Lourenço Brito Reis – São Romão 

(Ocupação de via pública) 
 

Maria Helena Gouveia Dias Rodrigues – São Romão 

(Ocupação de via pública) 
 

Maria Alice Marques Teixeira – Lajes (Alteração de 

moradia) 
 

Rita Joana Pires Melício Lourenço – Folgosa do Salva-

dor (Alteração e ampliação de moradia) 
 

Eduardo António Rodrigues Oliveira – Aldeias da Serra 

(Alteração de moradia) 
 

Catarina Alexandra Pinheiro Lopes – Santa Marinha 

(Reconstrução e ampliação de moradia) 
 

Renato Manuel Garcia Santos – Tourais (Construção 

de moradia) 
 

Armando Lopes Fernandes – São Romão (Legalização 

de moradia) 
 

Rui Alexandre Silvestre Mendonça – Póvoa Velha 

(Construção de edifício – restauração e bebidas) 

Fraimob – Investimentos, S.A. - Seia (Reconstrução de 

edifício) 
 

Carlos Alberto Rebelo Mendes – Alvôco da Serra 

(Legalização de alteração de moradia) 
 

Sempreviva – Importação e Exportação, Lda. - Carra-

gozela (Alteração de edifício – substituição de cobertu-

ra) 
 

José Manuel Ferreira Simões dos Santos – Santa Mari-

nha (Legalização de arrumos) 
 

António Manuel Pinto Nunes – Vales de Baixo 

(Legalização de arrumos) 
 

Maria Jerónima Soares de Albergaria Cabral - Maceira 

(Alteração de edifício habitação e serviços) 
 

O Abrigo da Montanha II – Empreendimentos Turísti-

cos, Lda. - Sabugueiro (Construção de parque de esta-

cionamento e muro) 
 

Jorge Silva Patrício – Maceira (Reapreciação do pro-

jeto – alteração e ampliação de edifício – habitação/

restauração e bebidas) 
 

António Manuel Lopes da Silva – Folhadosa (Alteração 

de muro) 
 

Freguesia de Teixeira – Teixeira (Parecer prévio – ce-

mitério da Freguesia de Teixeira) 
 

Altitude Soro, Lda. - Ponte de Santiago – Santa Comba 

(Legalização – escritório/comércio) 
 

João Carlos Nunes Silva – Vila Verde (Construção de 

garagem) 
 

Ana Sofia Dias Pessoa – Seia (Ocupação via pública) 
 

Elisabete de Jesus Monteiro – Lapa de Tourais 

(Ocupação de via pública) 
 

Judite dos Anjos Martins Pais Bicho – Vila Verde 

(Ocupação de via pública) 
 

Mário Paulo Nunes Inácio – Travancinha (Alteração – 

alojamento local) 
 

Incentivo Campestre, Unipessoal Lda. Santa Comba 

(Construção de ovil/capril) 
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Quinta da Cumieira Nova – Travancinha (Reconstrução 

de arrumos) 
 

Catarina Margarida Silva Cardoso Martins – São Ro-

mão (Construção de moradia) 
 

Carlos Alberto Cardoso Teixeira – Seia (Pedido de ocu-

pação de via pública) 
 

Hipóteses Formidáveis, Construções Lda. – Sabuguei-

ro (Pedido de ocupação de via pública) 
 

Acácio Cruz Marques - Folgosa da Madalena (Pedido 

de ocupação de via pública) 
 

Leonor Pinto Saraiva Fonseca – São Romão (Pedido 

de ocupação de via pública) 
 

Maria dos Anjos Lucas de Brito Melo – Loriga (Pedido 

de ocupação de via pública) 
 

Administração do Edifício Solar II – Seia (Pedido de 

ocupação de via pública) 

 

Protocolos de Colaboração 

A Câmara tomou conhecimento do Protocolo entre a 

Lipor - “Serviço Municipalizado de Gestão de Resíduos 

do Grande Porto” e o Município de Seia, que visa con-

cretizar os mecanismos de colaboração entre a Lipor e 

o Município de Seia, no âmbito da realização do Cine-

Eco, nas edições de 2018 a 2021. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Protocolo de Cola-

boração Financeira entre o Instituto Português do Des-

porto e Juventude, I.P. e o Município de Seia, que visa 

regular os termos e condições de natureza financeira, 

entre o IPDJ, I.P. e o Beneficiário, relativamente ao 

financiamento do projeto “Voluntariado Jovem para a 

Natureza e Florestas no concelho de Seia” promovido 

ao abrigo do Programa “Voluntariado Jovem para a 

Natureza e Florestas” que visa promover práticas de 

voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natu-

reza, florestas e respetivos ecossistemas, através da 

sensibilização das populações em geral, da monitoriza-

ção e recuperação de territórios afetados bem como da 

prevenção contra os incêndios florestais e outras catás-

trofes com impacto ambiental. 

 

Relatórios Finais 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final, re-

lativo ao fornecimento continuado de pneus, respetivos 

acessórios e serviços conexos, que determina a anula-

ção do procedimento. 

 

A Câmara tomou conhecimento do relatório final, relati-

vo à aquisição de computadores – Centro Escolar e 

outros serviços, que determina, tendo em conta a ex-

clusão de todos os concorrentes, a revogação da deci-

são de contratar. 

 

Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento – Fornecimento Continuado 

de Sinalização Vertical, com valor base de 25.503,12€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento – Serviço de Transporte Aé-

reo e Transferes para o Fórum de Festivais de Cinema 

de Ambiente – CineEco 2018, com valor base de 

42.500,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento – Prestação de Serviços na 

Área do Turismo (Museus, Centro de Interpretação da 

Serra da Estrela e Postos de Turismo), com valor base 

de 14.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento – Aquisição de Computado-

res – Centro Escolar de Seia e Outros Serviços, com 

valor base de 23.650,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento – Transportes Escolares – 

Ano Letivo 2018/2019 – Circuito 1: Frádigas – Aguin-

cho – Vasco Esteves de Baixo (EB Dr. Guilherme C. 

Carvalho), com valor base de 6.300,00€. 
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Projeto de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

referente a transportes escolares – ano letivo 

2018/2019 – circuito 1: Frádigas – Aguincho – Vasco 

Esteves de Baixo (EB Dr. Guilherme C. Carvalho, de-

terminando a não adjudicação e conclusão do proces-

so. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

referente a transportes escolares – ano letivo 

2018/2019 – circuito 2: Carvalhal da Louça – EB1 Pa-

ranhos – JI Tourais, adjudicando-o a João Luís de Bri-

to, pelo valor global de 4.550,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

relativo a transportes escolares – ano letivo 2018/2019 

– circuito 3: Girabolhos/Lapa de Tourais/Tourais – JI 

Tourais e EB1 Tourais-Paranhos, adjudicando-o a João 

Luís de Brito, pelo valor global de 4.550,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

referente a transportes escolares – ano letivo 

2018/2019 – circuito 5: Sr.ª do Desterro – São Romão 

– Seia (EB Dr. Guilherme C. Carvalho/Escola Secundá-

ria/Escola Profissional), adjudicando-o a João Luís de 

Brito, pelo valor global de 3.456,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação da prestação de serviços na área do 

turismo (Museus, Centro de Interpretação da Serra da 

Estrela e Postos de Turismo), adjudicando-o a Joana 

Figueiredo da Mota Veiga, pelo preço anual de 

14.000,00€. 

 

Revogação de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da Revogação de Pro-

cedimento - Serviço de Transporte Aéreo e Transferes 

para o Fórum de Festivais de Cinema de Ambiente – 

CineEco 2018, tendo em conta que nenhum concorren-

te apresentou proposta. 
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