
Não Aceitação da Transferência de Competências da Ação Social
Aprovada a proposta n.º  9/2022 relativa à comunicação à  DGAL da intenção do Município não

pretender assumir as competências previstas no Decreto-Lei 55/2020 – Ação Social,  na redação

conferida pelo Decreto-Lei 23/2022.

Apoios Financeiros

Aprovada a proposta n.º 10/2022 referente ao apoio, no valor de 5.000€, para a Associação Cultural

e Recreativa da Senhora do Desterro, destinado à execução de obras no seu edifício sede.

Aprovada a proposta n.º 11/2022 respeitante ao apoio, no valor de 4.000€, para a Academia Sénior,

visando apoiar as atividades promovidas em 2021.

Aprovada a proposta n.º 12/2022 relativa ao apoio, no valor de 1.500€, para o Centro Cultural “Os

Serranos” – U.S.A., visando apoiar a realização da Feira do Queijo, iniciativa pertinente para um

setor de enorme relevância económica e impulsionadora de exportações.   

Empreitada de Requalificação da Escola Secundária de Seia

Ratificada a informação referente à empreitada de requalificação da Escola Secundária de Seia, que

define o prazo de execução e ajustamento ao conteúdo do contrato, passando para catorze meses,

no âmbito do n.º 1, do artigo 99º do Código dos Contratos Públicos.

Operações Urbanísticas
Pedido de Informação Prévia
Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 01/2022/26 – Ermelinda Maria Moura Alves

Mendes – Rua do Porto – Loriga.
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Alteração de Loteamento Urbano

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 12/2021/5 – P4 Auto, Lda. – Zona Industrial de

Paranhos da Beira – Lote 7 e 8 – Paranhos da Beira.

Pedido de Certidão de Destaque

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 10/2022/27 – Maria Dores Oliveira Cardoso Silva

– Sameice.

Pedido de Constituição de Compropriedade – AUGI

Aprovado de acordo com o parecer  o processo n.º  10/2022/31 – Rodrigo Filipe Moura Brito –

Santiago. 

Pedido de Construção de Moradia 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 01/2021/142 – Márcio Gonçalo da Silva Oliveira.

Licenciamentos de Obras Particulares

Maria da Luz Almeida Lopes da Silva – Tourais (alteração de moradia)

Cristina Maria Abreu Ferreira Ferraz – São Martinho (alteração de edifício)

Maria Fernanda Sousa Cruz Pereira – Tourais (construção de garagem e anexo)

António Alexandre Saraiva Ramos – Pinhanços (alteração de muro)

Vítor Miguel Cadete Nogueira Silva – São Romão (construção de moradia)

Luís Miguel Miranda Araújo – Seia (alteração e ampliação de moradia)

Maria Augusta Pais Deserto – São Martinho (alteração de cobertura) 

Otília de Carvalho Bebiano - Pinhanços (construção de vedação) 

Fonseca & Fonseca,  Lda.  – Loteamento dos Carvalhos – Santiago (acabamentos de moradia em

banda)

Armando Alves Ribeiro – Seia (pedido de ocupação da via pública)

Pedro Rui Freire Martins – Aldeia Nova – Cabeça de Eiras (alteração e ampliação de moradia)

Fernando Manuel Fernandes Cruz - Sandomil (reconstrução de edifício)

Ana Cecília Amaral Alves dos Santos – Folgosa do Salvador (reconstrução e ampliação de moradia)

Davide Alexandre da Silva Araújo – Sandomil (construção de moradia)



Manuel Gonçalves Fernandes – Cabeça de Casal de Herança - Seia (legalização de moradia) 

Lúcia de Fátima Abrantes Pinto – São Romão (alteração da fachada da habitação)

Parecer da ANEPC

A Câmara  tomou conhecimento do parecer  favorável  da Autoridade Nacional  de  Emergência  e

Proteção Civil ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Seia.

Processo de Execução Fiscal

A Câmara tomou conhecimento do levantamento da penhora do Edifício da Casa Municipal  da

Cultura, no âmbito de um processo de execução fiscal instaurado em nome da Empresa Municipal

da Cultura e Recreio.  

Informação de Abertura de Procedimento

A Câmara  tomou conhecimento  da  informação  de  abertura  de  procedimento  da  prestação  de

serviços na área da topografia e outros, com valor base de 16.250€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  da  informação  de  abertura  de  procedimento  da  aquisição  de

serviços de cópia, impressão e digitalização para os Agrupamentos de Escolas – AESEIA e AEGCC,

com preço base de 74.500€. 

A  Câmara  tomou conhecimento  da  informação  de  abertura  de  procedimento da  montagem  e

desmontagem, em regime de aluguer, de tendas e outros equipamentos para a Feira do Queijo

Serra da Estrela – Seia 2022, com valor base de 40.000€.

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento do fornecimento de

três viaturas novas 100% elétricas, com preço base de 85.000€.  

Projeto de Decisão

A Câmara  tomou conhecimento do  projeto  de  decisão referente  à  organização e realização do

evento “Police Challenge”, adjudicando-a à NativeWarriors, Unipessoal, Lda., pelo valor de 13.000€. 



A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão da prestação de serviços para conceção e

execução  do  projeto  Ludoteca  Itinerante  e  criação  de  suportes  para  eventos  municipais,

adjudicando-a a Bruno Miguel do Amaral Saraiva, pelo valor de 19.500€. 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de adjudicação da prestação de serviços para

apoio ao serviço veterinário, adjudicando-a a Miguel Pais Duarte, pelo valor de 19.833,39€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  do  projeto  de  decisão  de  adjudicação  da  montagem  e

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

Centro de Vacinação Covid-19 de Seia, adjudicando-a à empresa Spormex- Events & Exhibitions,

Lda., pelo valor de 26.375€.

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de adjudicação da 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”, adjudicando-a

à empresa Lorisilva – Terraplanagens Florestais e Construções, Lda., pelo valor de 32.695,98€. 


