
Apoios Financeiros

Ratificada  a  proposta  n.º  5/2022  referente  ao  apoio,  no  valor  de  37.200€  para  cada  uma das

Associações de Bombeiros  Humanitários – Seia,  São Romão e Loriga,  para o funcionamento da

Equipas de Intervenção Permanente, em 2022.

Aprovada a proposta n.º 7/2022 relativa ao apoio, no valor de 500€, para cada uma das Bandas

Filarmónicas do Concelho - Sociedade Recreativa e Musical Loriguense, Banda Torroselense Estrela

D’Alva, Sociedade Musical Estrela da Beira, Academia de Santa Cecília, Banda Filarmónica 1º Janeiro,

para  fazer  face  a  eventuais  despesas  com  que  estas  se  venham  a  deparar  na  organização  da

atividade Filarmonias 2022.

Aprovada a proposta n.º 8/2022 referente ao apoio, no valor de 4.500€, para o Clube Recreativo e

Educativo Valesinense, destinado à realização do 1º BTT & Trail, Seia, Valezim – Aldeia de Montanha.

Tarifário de Coesão Social a Aplicar em 2022

Aprovada a proposta n.º 6/2022 relativa à aprovação do tarifário de coesão social a aplicar no ano

2022,  aos  consumidores  do  concelho  de  Seia,  nos  seguintes  termos:  a)  assumir  dos  encargos

correspondentes aos primeiros 5m3 de água e de saneamento aos trabalhadores do Município de

Seia que durante o ano de 2020 já se encontravam a usufruir do tarifário “Funcionários” em vigor; e

b)  assumir  os  encargos  da  tarifa  variável  de  saneamento,  aos  consumidores  que  não  tiverem

disponibilidade de rede fixa de saneamento.
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Operações Urbanísticas

Pedido de Informação Prévia

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 01/2022/15 – Joel de Pinho Vasconcelos – Loriga.

Licenciamentos de Obras Particulares 

Rodolfo António Santos Costa Feitor – Girabolhos (Construção de moradia e piscina)

Fábio Daniel Almeida Fazenda – Vodra (Alteração de edifício) 

Francisco Figueiredo Ferrão Fraga – Seia (Construção de moradia)

Luís Miguel Santos Amaro - Torroselo (Construção de moradia, anexo e muro)

Idalécio Serafim Faria Rodrigues – Tourais (Reconstrução de arrumos)

Leonel Filipe Gomes Madeira – Paranhos da Beira (Alteração e ampliação de habitação)

Otília de Carvalho Bebiano – Pinhanços (Instalação de atividade de exposição e antiguidades)

Morais Correia – Centro Óptico, Lda. – Seia (Pedido de ocupação de via pública)

TetraProjeto – Serviços de Engenharia – São Romão (Posto de abastecimento de combustíveis)

Adenda ao Protocolo de Colaboração

A Câmara tomou conhecimento da Adenda ao Protocolo  de Colaboração para a  Celebração de

Contrato  de  Cooperação  Interadministrativo  para  Obras  de  Reabilitação/Ampliação  do  Posto

Territorial da Guarda Nacional Republicana de Seia, que visa a atualização do valor a comparticipar

pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna para a execução do projeto das obras

supra citadas.

Contrato de Auxílio Financeiro

A Câmara tomou conhecimento do Contrato de Auxílio Financeiro – Atribuição de Apoio Financeiro

pelo Fundo de Emergência Municipal para Reparação dos Danos em Infraestruturas e Equipamentos

Municipais Provocados pelas Depressões Elsa e Fabien, entre os dias 17 e 22 de dezembro de 2019,

no Município de Seia, no valor de 157.313,10€.

Contrato Programa para as AIGP’s

A  Câmara  tomou  conhecimento  do  Contrato  Programa  para  a  AIGP  Rio  Seia  –  1ª  Fase,  que

determina a atribuição de um apoio financeiro público, no montante de 7.477,25€, no âmbito do

Plano de Recuperação e Resiliência. 



A Câmara tomou conhecimento do Contrato Programa para a AIGP Malhão referente à atribuição de

um apoio financeiro público, no valor de 3.976€, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

A Câmara tomou conhecimento do Contrato Programa para a AIGP Socorro que define a atribuição

de um apoio financeiro público, no montante de 13.220€, no âmbito do Plano de Recuperação e

Resiliência.

Informações de Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de Abertura de Procedimento referente à prestação

de serviços de vigilância nos edifícios municipais, com preço base de 107.500€.

A Câmara tomou conhecimento da Informação de Abertura de Procedimento relativa à proteção e

reabilitação  de  povoamentos  florestais  –  “Aproveitamento  de  Regeneração  Natural  de  Pinheiro

Bravo,  Carvalhos  e  Castanheiros,  na  Mata  do  Desterro,  no  Âmbito  do  PDR2020-8.1.4-FEADER-

067516, com valor base de 32.746,77€.

A Câmara tomou conhecimento da Informação de Abertura de Procedimento referente às ações de

conservação no âmbito do Projeto LIFE RELICT – Retancha nas Áreas de Intervenção da Cabeça,

Casal do Rei e Fontão Covo, com preço base de 17.550€.

A Câmara tomou conhecimento da Informação de Abertura de Procedimento relativa à montagem e

desmontagem  em  regime  de  aluguer  de  equipamento  para  apetrechamento  zona  exterior  de

Centro de Vacinação Covid-19 de Seia, com valor base de 26.375€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  da  Informação  de  Abertura  de  Procedimento  referente  à

organização e realização do evento “Police Challenge”, com preço base de 13.000€.

A Câmara  tomou conhecimento  da  Informação  de  Abertura  de  Procedimento  da  prestação  de

serviços  para  Conceção  e  Execução  do  Projeto  Ludoteca  Itinerante  e  Criação  de  Suportes  para

Eventos Municipais, com valor base de 19.500€.

A Câmara  tomou conhecimento  da  Informação  de  Abertura  de  Procedimento da  prestação  de

Serviços – Apoio ao Serviço Veterinário, com preço base de 19.833,39€.

Projeto de Decisão

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão respeitante à aquisição de trator agrícola

usado com retoma, adjudicando-a à empresa MTA – Comércio de Máquinas, Tratores e Automóveis,

Lda., pelo valor de 35.000€.



A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão de Adjudicação da prestação de serviços nos

serviços de Fiscalização Municipal e Contratação Pública, adjudicando-a a Ricardo Jorge Figueiredo

Abrantes, pelo valor de 18.583,33€.

A Câmara  tomou conhecimento do  Projeto  de  Decisão de  Adjudicação relativo  à  prestação  de

serviços  de  Técnico  de  Informática,  adjudicando-a  a  Ezequiel  Santos  Coutinho,  pelo  valor  de

19.833,39€.

Relatório Final

A Câmara tomou conhecimento do Relatório  Final  referente à  empreitada de requalificação do

caminho pedonal da Infesta em Folhadosa, adjudicando-o à empresa SoluçãoVida – Engenharia e

Sustentabilidade, Lda., pelo valor de 29.312,50€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  do  2º  Relatório  Final  respeitante  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  Municipal  de  Seia,  adjudicando  os  trabalhos  à

empresa ISPT Industrial Services, S.A., pelo valor de 99.500€.

Relatório de Atividades 2021 da CPCJ

A Câmara  tomou conhecimento  do  Relatório  de  Atividades  2021  da  Comissão  de  Proteção  de

Crianças e Jovens de Seia.


