
Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 16/2017 referente ao apoio, 

no valor de 1.750€ para a Junta de Freguesia de Alvoco 

da Serra, destinado à realização da Festa do Solstício. 

 

Aprovada a proposta n.º 17/2017 respeitante ao apoio 

no valor de 10.000€ para as Associações de Bombeiros 

Voluntários do Concelho - Seia, São Romão e Loriga, 

para as atividades realizadas no âmbito da Proteção 

Civil, nomeadamente durante o inverno. 

 

Aprovada a proposta n.º 18/2017 alusiva ao apoio, no 

valor de 800€ para a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Seia, destinado a apoiar a realização de obras de bene-

ficiação da Capela Nossa Senhora das Necessidades - 

Vales. 

 

Aprovada a proposta n.º 19/2017 referente ao apoio no 

valor de 2.500€ para a Fábrica da Igreja Paroquial de 

Sameice, destinado a apoiar a realização de obras de 

beneficiação nas Capelas de Santo António e São Pe-

dro. 

 

Aprovada a proposta n.º 20/2017 relativa ao apoio no 

valor de 1.000€ para a Comissão de Melhoramentos de 

Cabeça d’ Eiras, destinado à realização de obras na sua 

sede.  

 

Plano Operacional do Orçamento Participativo 

2017/2018 

Aprovada a proposta n.º 21/2017 alusiva ao Plano Ope-

racional doa edição do Orçamento Participativo 

2017/2018.  

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Informação Prévia 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2016/22 - Fernando Jorge de Brito Alves Marques - 

Vasco Esteves de Baixo. 

 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2017/28 - António Simões Garcia - Seia. 

 

Auto de Vistoria - Pedido de Libertação da Ga-

rantia Bancária/Guias de Depósito 

Aprovado de acordo com o parecer o auto relativo à 

redução da garantia bancária, alusiva à empreitada 

para a requalificação da Praia Fluvial de Loriga, adjudi-

cada à empresa Fonseca & Fonseca, Lda. 

 

Licenciamentos Obras Particulares 

Processos Aprovados 

Daniel Marques Valentim - São Romão (Construção de 

moradia) 

 

José Carlos Oliveira Correia - Paranhos (Pedido de ocu-

pação da via pública) 

 

Manuel dos Santos Reis - Pinhanços (Pedido de ocupa-

ção da via pública) 

 

Fernando Manuel Martins Santos (Pedido de ocupação 

da via pública) 

 

Reunião de Câmara de 9 de março 

 2017 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 9/03/2017 

Sérgio Manuel Cavaco Palma - Sameice (Pedido de ocu-

pação da via pública) 

 

Despacho - Cidade Amiga das Crianças 

Aprovado o despacho n.º 6/2017 referente à constitui-

ção de mecanismo de coordenação do Programa Cida-

de Amiga das Crianças. 

 

Aberturas de Concurso 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento do fornecimento do projeto de construção de 

emissário e respetivos órgãos complementares de ele-

vação de águas residuais de Vila Chã, com valor base 

de 16.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da abertura de concur-

so, do caderno de encargos e programa do procedi-

mento do fornecimento de prestação de serviços de 

engenharia para elaboração do projeto de reabilitação 

da ETAR de Folgosa do Salvador, com o valor base de 

12.000€. 

 

Relatórios 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar 

da aquisição de serviços de desratização de Edifícios 

Municipais, propondo a adjudicação à Rentokil Initial 

Portugal - Serviços de Proteção Ambiental, Lda., pelo 

valor de 3.115€.  

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Preliminar 

da remodelação das redes de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais na Rua Elias Barcelos - 

Tourais, propondo a adjudicação à empresa Pontos & 

Riscos, Lda., pelo valor de 66.264,37€.  
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