
Minuta de Contrato Interadministrativo - Pavimenta-

ção do CM 1137 – Teixeira de Baixo 

Aprovada a minuta de Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Teixeira para Conservação e Manutenção do Troço da 

Via Municipal que visa a pavimentação do Caminho 

Municipal 1137 – Teixeira de Baixo, pelo valor de 

90.000€. 

 

Protocolo de Cooperação - iNATURE – Plano de 

Animação 

Aprovado o Protocolo de Cooperação entre a Associa-

ção de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias 

de Montanha e o Município de Seia – iNATURE – Pla-

no de Animação que em por objetivo a realização das 

ações que consubstanciam o Plano de Animação iNa-

ture, para a área protegida da serra da Estrela, no con-

celho de Seia, designadamente o Festival iNature; a 

Aldeia Natal; e o Festival Musicas do Bosque. 

 

Apoios Financeiros 

Ratificada a proposta n. º 137/2017 referente ao apoio, 

no valor de 7.500€, para o Seia Futebol Clube destina-

do à aquisição de uma carrinha. 

 

Aprovada a proposta n.º 138/2017 relativa ao apoio, no 

valor de 5.000€ para cada uma das Associações de 

Bombeiros Voluntários do Concelho, para as atividades 

realizadas no âmbito da proteção civil, nomeadamente 

na época de inverno. 

 

Aprovada a proposta n.º 139/2017 referente ao apoio 

aos estabelecimentos escolares, no ano escolar 

2017/2018, nomeadamente no que respeita aos domí-

nios do apetrechamento dos estabelecimentos de ensi-

no e fornecimento de material didático, contemplando 

os seguintes valores: 

Bibliotecas Escolares (Pré-Escolar e 1.º Ciclo) 

Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme C. Carvalho – 

500,00€ 

Agrupamento de Escolas de Seia – 500,00€ 

Funcionamento e apetrechamento dos Jardins-de-

infância e Escolas do 1.º CEB com material didático

-pedagógico, em função do número de alunos por 

estabelecimento de ensino, num total, designadamen-

te, de: 

Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme C. Carvalho – 

5.550,00€ 

Agrupamento de Escolas de Seia – 5.825,00€ 

 

Aprovada a proposta n.º 140/2017 relativa aos Protoco-

los com IPSS no âmbito das Componentes de Apoio à 

Família para os Jardins-de-infância, no ano letivo 

2017/2018, com um valor de 2.078,34 € para a Associ-

ação de Beneficência do Sabugueiro. 

 

Aprovada a proposta n.º 141/2017 referente ao apoio, 

no valor de 3.000€, para a URZE – Associação Flores-

tal da Encosta da Serra da Estrela, destinado ao de-

senvolvimento das diversas atividades estabelecidas 

no Protocolo de Colaboração existente entre ambas as 

partes e que tem como objetivo assegurar uma ação 

sistemática e eficiente de gestão dos meios, que permi-

ta o desenvolvimento e a rentabilização da área flores-

tal do Concelho de Seia. 

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

Aprovada a proposta n.º 142/2017 relativa à aplicação 

da Taxa de Direitos de Passagem de 0,25%, às empre-

sas que oferecem redes e serviços de comunicações 

Reunião de Câmara de 7 de dezembro 

 2017 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 7/12/2017 

eletrónicas acessíveis ao público em local fixo e que 

são as responsáveis pelo seu pagamento e não os mu-

nícipes. 

 

Fixação da Participação no IRS 

Aprovada a proposta n.º 143/2017 referente à fixação 

da Participação no Imposto Sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (IRS) para 2018, definindo ao abri-

go das disposições conjugadas da alínea m), do artigo 

14º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e das alíneas 

c), do n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a fixação da taxa de 5% da participação vari-

ável no IRS, para vigorarem no ano de 2018. 

 

Derrama a Aplicar em 2018 

Aprovada a proposta n.º 144/2017 relativa ao lança-

mento da Derrama respeitante ao ano de 2017 e a co-

brar em 2018, no valor de 1,5% para volumes de negó-

cios inferiores ou superiores a 150.000€. 

 

Tabela de Taxas 2018 

Aprovada a proposta n.º 145/2017 referente à Tabela I 

Anexa ao Regulamento de Taxas e Preços do Municí-

pio de Seia, onde constam as taxas para 2018. 

 

Tabela de Preços 2018 

Aprovada a proposta n.º 146/2017 relativa à Tabela II 

Anexa ao Regulamento de Taxas e Preços do Municí-

pio de Seia, que contempla os preços para 2018. 

 

Operações Urbanísticas 

Auto de Vistoria – Nos termos do artigo 89º, do 

Dln.º555/99, com a sua redação atual 

Aprovado o Auto de Vistoria respeitante ao imóvel loca-

lizado no “Sítio da Quinta, n.º 8 – Vales de Baixo”, 

constituído por edifício de rés-do-chão sem cobertura. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

José Manuel Pinto Silva – São Romão (Legalização de 

moradia) 
 

João Carlos Cruz Maximino – Sabugueiro (Alteração de 

moradia) 

Eugénio António Lopes Borges – Travancinha 

(Ampliação de pavilhão) 
 

Augusto Freire Costa, Cabeça de Casal da Herança – 

Muro (Alteração de moradia) 
 

Luís Filipe Figueiredo Ferreira – Estrada de Vila Verde 

(Construção de arrumos) 
 

Jorge Manuel da Costa Duarte Mendes – Corgas 

(Legalização de moradia) 
 

Yellowtree – Unipessoal, Lda. - Chão do Rio – Chão do 

Rio (Reconstrução-Ampliação de edifício de turismo) 
 

José Jorge Alves Leitão – Carragozela (Ocupação de 

via pública) 
 

Laurinda da Ascensão Henriques Simões – Chaveiral 

(Ocupação de via pública) 
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