
Declaração de Condenação Sobre a Invasão da Ucrânia

Aprovada a Proposta n.º 13/2022 que subscreve a Declaração de Condenação e Apoio  da Secção das

Cidades Unidas e Governos Locais Europeus Sobre a Invasão da Ucrânia, emitida pelo Conselho de Ministros

e Regiões Europeus (CEMR), em 24 de fevereiro de 2022, através da Secção Europeia das Cidades Unidas e

Governos Locais. A missiva reafirma o total apoio e solidariedade ao povo ucraniano e aos governos locais e

regionais, rejeitando que os valores e integridade europeus sejam novamente atacados pela Federação

Russa, após a violação dos territórios georgianos pela Rússia (em 2008), exortando, conjuntamente com os

demais subscritores, a Federação da Rússia a cessar o seu ataque, a deixar o território nacional da Ucrânia,

e  a  respeitar  todos  os  tratados  internacionais  e  princípios  fundamentais  do  direito  internacional,

reconhecendo plena soberania da Ucrânia sobre todos os seus territórios, incluindo Donbass e a Crimeia.

Subsídio de Penosidade e Insalubridade

Aprovada a Proposta n.º 14/2022 respeitante à atribuição do subsídio de penosidade e insalubridade, aos

trabalhadores com a categoria de assistente operacional que exercem as funções de inumações, exumações,

trasladações,  abertura  e  aterro  e  arranjo  de  sepulturas,  nos  termos  do  Decreto-Lei  n.º  93/2021,  que

procede à fixação de um suplemento remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições

de penosidade e insalubridade, cujo valor diário a abonar pode ocorrer nos níveis baixo de 3,36€, médio de

4,09€ e alto de 4,99€.  

Apoio para as AHBV

Aprovada  a  Proposta  n.º  15/2022  referente  ao  apoio,  no  valor  de  10.000€  para  cada  Associação  de

Bombeiros Voluntários do concelho – Seia, São Romão e Loriga, destinado às ações de prevenção e socorro

que estas desenvolvem.

Licenciamentos de Obras Particulares

António João Borges Nunes – Carragozela (construção de moradia e muro)

José Miguel Garcia Santos – Tourais (construção de muro de vedação)

José Brito Martins – São Romão (construção de muro)

António Manuel Abreu Quaresma – Santa Marinha (pedido de ocupação da via pública)
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José Carlos Pais da Silva – Pinhanços (ampliação de edifício – habitação/comércio)

Fernando Manuel Barreiras Amaral – Varzea de Meruge (construção de arrumos)

Centro Social da Quinta do Monterroso – São Romão (alteração de lar de idosos)

Joaquim Carvalho Marcos – Pinhanços (pedido de ocupação da via pública)

Carlos Manuel Leitão Barata – Vila Verde (pedido de ocupação da via pública)

Informações de Abertura de Procedimento

A Câmara tomou conhecimento da Informação de Abertura de Procedimento da alteração do Plano Diretor

Municipal de Seia - Adaptação às Novas Regras de Classificação e Qualificação do Solo (Artigo 199.º/2 do

RJIGT), com preço base de 36.500€.

A Câmara tomou conhecimento da Informação de Abertura de Procedimento do fornecimento continuado de

misturas betuminosas, com valor base de 70.000€.

A Câmara tomou conhecimento da Informação de Abertura de Procedimento da Criação e Apresentação de

Coprodução Artística no Município de Seia, no Âmbito do Projeto 5 Municípios. 5 Culturas. 5 Sentidos, com

preço base de 22.000€.

Projeto de Decisão de Adjudicação

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão de Adjudicação da Prestação de Serviços na Área da

Topografia e Outros, adjudicando-a à empresa Guardatopo – Topografia e Engenharia, Lda., pelo valor de

16.250€.

Relatórios Finais

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final referente à execução de ações de conservação no âmbito

do Projeto LIFE RELICT – Retancha nas Áreas de Intervenção da Cabeça, Casal do Rei e Fontão Covo,

adjudicando-as à Lorisilva – Terraplanagens Florestais e Construções, Lda., pelo valor de 16.842,65€.  

A Câmara tomou conhecimento do  Relatório Final relativo à aquisição de serviços de cópia, impressão e

digitalização  para  os  Agrupamentos  de  Escolas  (AESEIA  e  AEGCC),  adjudicando-a  à  empresa  Copialta

Representações, Lda., pelo valor de 56.964,60€, por um período de 36 meses. 

A  Câmara  tomou  conhecimento  do  Relatório  Final  referente  à  prestação  de  serviços  de  vigilância  nos

edifícios municipais, adjudicando-a à empresa 2045 – Empresa de Segurança, S.A., pelo valor de 91.128€,

por um período de doze meses. 


