
Contrato de Utilização Temporária 

Aprovado o Contrato de Utilização Temporária de 

Espaço entre o Município de Seia e os CTT Expresso – 

Serviços Postais de Logística, S.A., que regula os ter-

mos e condições da cedência dos espaços do Municí-

pio de Seia à Entidade Utilizadora, que esta utilizará 

para a colocação de dois Lockers, com uma área de 

cerca de 1,72 m2, localizados no espaço exterior (área 

coberta) da Central de Camionagem de Seia. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a Proposta n.º 112/2021 referente ao apoio, 

no valor de 3.000€, para apoiar a Associação de Bene-

ficência do Sabugueiro na manutenção do Posto Médi-

co. 

 

Aprovada a Proposta n.º 113/2021 referente ao apoio, 

no valor de 4.500€, para apoiar a Associação de Arte-

sãos da Serra da Estrela, na realização de obras de 

beneficiação do seu edifício sede. 

 

Aprovada a Proposta n.º 114/2021 referente ao apoio, 

no valor de 1.000€, para apoiar o Centro Cultural e 

Recreativo de Sandomil, na realização de obras de 

beneficiação do seu edifício sede. 

 

Aprovada a Proposta n.º 115/2021 referente ao apoio, 

no valor de 5.000€, para apoiar a Irmandade do Santís-

simo Sacramento com Invocação a Mártir Santa Eufé-

mia na realização de obras de restauro, remodelação e 

beneficiação da Capela da Santa Eufémia, em São 

Martinho. 

 

Aprovada a Proposta n.º 116/2021 referente ao apoio, 

no valor de 45.000€ para apoiar a Junta de Freguesia 

de Paranhos da Beira na realização de obras de bene-

ficiação do cemitério de Paranhos da Beira (1.ª fase). 

 

Aprovada a Proposta n.º 117/2021 referente ao apoio, 

no valor de 30.000€ para apoiar a União das Fregue-

sias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros no 

âmbito do Projeto da ADRUSE – Renovação das 

Aldeias “Plano Promoção de Seia”. 

 

Aquisição de Trator 

Aprovada a Proposta n.º 118/2021 relativa à aquisição 

de trator para a Divisão de Infraestruturas, Vias, Obras 

Municipais e Ambiente – Serviço de Vias e Obras, com 

a marca New Holland T4S.75 CAB C/75 HP, com a 

matrícula AG65HA, pelo valor de 37.290,00€, à empre-

sa Matos & Prata – Veículos, Máquinas e Peças S.A.. 

 

 

Atribuição do Subsídio de Penosidade e Insalubri-

dade 

Aprovada a Proposta n.º 119/2021 respeitante à atribui-

ção do subsídio de penosidade e insalubridade, no 

valor de 4,09€, aos trabalhadores com a categoria de 

Assistente Operacional que exercem as funções de 

inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro 

de sepulturas e a atribuição de um subsídio no valor de 

3,36 €, aos trabalhadores com a categoria de Assisten-

te Operacional que exercem as funções na recolha e 

tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, 

higiene urbana, do saneamento. 
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 6/09/2021 

Relatório Final 

Ratificado o Relatório Final referente ao fornecimento 

de refeições em refeitórios escolares – refeições de 

confeção local e refeições transportadas a quente, no 

ano letivo 2021/22, adjudicando o Lote 1, pelo valor 

total de 137.652,60€, à empresa Eurest – Sociedade 

Europeia de Restaurantes, Lda., e adjudicando o Lote 

2, pelo valor total de 56.004,50€; o Lote 3, pelo valor 

total de 53.934,00€; o Lote 4, pelo valor total de 

48.813,30€; o Lote 5, pelo valor total de 32.360,40€, à 

empresa ICA – Indústria e Comércio Alimentar, S.A. 

 

Ratificado o Relatório Final referente à requalificação 

da Rua dos Lanteiros – Seia, adjudicando-o à empresa 

Biosfera Construções, Unipessoal, Lda., pelo valor total 

de 368.350,51€. 

 

Ratificado o Relatório Final referente à beneficiação de 

arruamentos em São Romão e Catraia de São Romão, 

adjudicando-o à empresa Transportes Eduardo Viegas 

Unipessoal, Lda., pelo valor total de 170.836,10€. 

 

Ratificado o Relatório Final referente à beneficiação da 

E.M.513 – Catraia da Assamaça – São Romão, adjudi-

cando-o à empresa Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, 

lda., pelo valor total de 156.793,18€. 

 

Operações Urbanísticas 

Cancelamento de Garantia Bancária de Loteamento 

Urbano 

Aprovado de acordo com o Parecer, o processo n.º 

12/1983/3 – Maria Angelina Vaz Silva Leitão – Folgosa 

da Madalena. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Lúcia Fátima Mendes de Brito Marques – Sazes da 

Beira (alteração e ampliação de moradia) 
 

António Manuel de Guerra e Sousa – Carragozela 

(legalização e alteração de muro) 
 

António Manuel Ferreira Boto – Santa Marinha 

(ampliação de moradia) 
 

Ana Cristina dos Santos Morais – Aldeia de São Miguel 

(ampliação de moradia) 
 

Inês Alexandra Fontes Ferreira Monteiro – São Romão 

(construção de anexo) 
 

Associação Promoção Social Hab. Freg. Vide D. 

Guiomar – Vide (ampliação de lar de idosos) 
 

Vera Patrícia Rodrigues Figueiredo – Loriga 

(construção de moradia e muro) 
 

Maria José Coelho Pinheiro – Folgosa do Salvador 

(construção de moradia) 
 

Joel António Nogueira Simões – Eirô (legalização de 

anexo) 
 

Luís Miguel dos Santos Gonçalves – Eirô (reabilitação 

de edifícios – TER) 
 

Construtora Sol e Lar, Lda. - Urb. Pedreira – Lote C3 

(construção de moradia bifamiliar) 
 

Fernando Augusto Ferrão dos Santos Figueiredo – 

Santa Comba (alteração de moradia) 
 

Luís Francisco Mendes de Unhão Pimentel – Torroselo 

(Alteração/ampliação de moradia) 
 

Assucena Maria Dias P. Marques – Seia (construção 

de edifício) 

 

Informação de Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento referente à passagem 

hidráulica em Cabeça – EM 518 – Fundo de Emergên-

cia Municipal, pelo preço base de 158.343,40€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento referente à manutenção e 

assistência técnica de instalações mecânicas especiais 

de climatização e ventilação (AVAC), AQS (gás e solar) 

e refrigeração localizados em edifícios da Câmara 
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Municipal de Seia, pelo preço base de 99.500€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento referente ao fornecimento e 

instalação de caldeira de condensação a gás, no com-

plexo desportivo de Seia – Piscina Coberta, pelo preço 

base de 16.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento referente à empreitada de 

construção de estrutura de madeira de apoio ao funcio-

namento no viveiro da Portela do Arão no Âmbito do 

Projeto Floresta Viva – Reabilitação dos Viveiros Flo-

restais de Seia e Gouveia, pelo preço base de 14.600€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento referente à empreitada de 

construção de estufas e sistema rega no viveiro da Por-

tela do Arão” no âmbito do Projeto Floresta Viva – Rea-

bilitação dos Viveiros Florestais de Seia e Gouveia, 

pelo preço base de 16.800€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento referente ao fornecimento 

continuado de pneus, respetivos acessórios e serviços 

conexos, pelo preço base de 50.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento referente à empreitada de 

estruturas de suporte rodoviária em Vide - Fundo de 

Emergência Municipal, pelo preço base de 67.255,25€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento referente à empreitada de 

muro de contenção em Sandomil - Fundo de Emergên-

cia Municipal, pelo preço base de 140.295,10€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento referente ao Festival CIMfo-

nia – Concerto Orquestra Académica Filarmónica Por-

Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 6/09/2021 

tuguesa, pelo preço base de 11.400€. 

 

Projeto de Decisão de Adjudicação 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação relativo à aquisição de prestação de 

serviço de segurança e saúde no trabalho, adjudicando

-o à empresa Interprev – Segurança e Saúde no Traba-

lho, S.A., pelo valor total de 9.922,50€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação relativo à aquisição de serviço para 

fornecimento de equipamentos, consumíveis e manu-

tenção de sistemas de higiene em instalações munici-

pais, adjudicando-o à empresa SPAST – Sociedade 

Portuguesa de Aluguer e Serviço de Têxteis S.A., pelo 

valor total de 29.406,60€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação relativo à empreitada de construção de 

estrutura de madeira de apoio ao funcionamento no 

viveiro da Portela do Arão no âmbito do Projeto Flores-

ta Viva – Reabilitação dos Viveiros Florestais de Seia e 

Gouveia, adjudicando-o à empresa Carmo Estruturas 

em Madeira, S.A., pelo valor total de 14.599,23€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação relativo ao fornecimento e instalação 

de caldeira de condensação a gás, no complexo des-

portivo de Seia – Piscina Coberta, adjudicando-o à 

empresa Climaserra, Lda., pelo valor total de 

15.900,00€. 

 

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final refe-

rente ao fornecimento contínuo de leite escolar aos 

estabelecimentos de ensino (JI e 1º CEB) do Município 

de Seia, adjudicando-o a Lactogal – Produtos Alimen-

tares, S.A., pelo valor de 8.234,60€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final refe 
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rente à reconstrução de muro de contenção em Corgas 

- Fundo de Emergência Municipal, adjudicando-o à 

empresa José Rui Alves 53.549,32€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final refe-

rente à reconstrução de Pontão em Teixeira de Baixo – 

Fundo de Emergência Municipal, adjudicando-o à 

empresa Concretesystem, Lda., pelo valor total de 

35.384,53€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final refe-

rente à empreitada de execução de maciços de apoio 

para ponte pedonal sobre o Rio Seia, adjudicando-o à 

empresa SoluçãoVida, Engenharia e Sustentabilidade, 

Lda., pelo valor total de 28.786,60€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final refe-

rente aos Transportes Escolares – Ano Letivo 

2021/2022 - Realização de Circuitos Especiais de 

Transporte Escolar Circuito 1: Póvoa Nova – Quinta do 

Muchel – São Martinho (JI, EB1 Dr. Abranches Ferrão, 

Escola Secundária e EPSE), adjudicando-o à firma 

Vide Táxis, Lda., pelo valor de 13.041€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final refe-

rente aos Transportes Escolares – Ano Letivo 

2021/2022 Realização de Circuitos Especiais de Trans-

porte Escolar Circuito 2: Aguincho – Vasco Esteves de 

Baixo (EB Dr. Guilherme Correia de Carvalho e Escola 

Secundária), adjudicando-o à firma Vide Táxis, Lda., 

pelo valor global de 8.364,60€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final refe-

rente aos transportes Escolares – Ano Letivo 

2021/2022 Realização de Circuitos Especiais de Trans-

porte Escolar Circuito 7: Valezim – Centro Escolar de 

São Romão, adjudicando-o à firma Carlos Alberto 

Madeira Duarte, pelo valor global de 3.049.20€. 

 

 

 

4 


