
Venda de terreno 

Aprovada a proposta n.º 3/2022 respeitante à venda do lote de terreno 40 no Espaço Empresarial

da  Abrunheira,  correspondente  à  “parcela  37”  do  Plano  de  Pormenor  em  vigor, à  empresa

EstrelaGás, Lda., com uma área de 2.399m2, pelo preço unitário de 5€/m2, num total de 11.995€.

Revogação de deliberação

Aprovada a proposta n.º 4/2022 referente à revogação da proposta n.º 108/2021, de 13 de agosto

de 2021 - Alterações a implementar no contrato de eficiência energética – sistema de iluminação

pública do concelho de Seia.

Recrutamento de dois assistentes operacionais

Aprovada a ocupação de dois postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional -

sapador florestal, para o Serviço Municipal de Proteção Civil, no âmbito da reserva de recrutamento

interna,  do Aviso n.º 19559/2019, publicado no Diário da República, 2ª Série,  n.º 234, de 5 de

dezembro, recrutando Carlos João Fernandes Santos e Júlio Manuel Plácido Figueiredo.

Relatório Final

Ratificado  o  Relatório  Final  relativo  à  empreitada  de  requalificação  da  Rua  de  Santa  Luzia  –

Pinhanços,  adjudicando-o  à  empresa  Biosfera  Construções  Unipessoal,  Lda.,  pelo  valor  de

257.009,83€.  
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Cancelamento de Garantia Bancária

Aprovado o cancelamento de garantia bancária referente ao contrato de fornecimento de energia

elétrica  em  Seia,  pela  empresa  Hen  –  Serviços  Energéticos,  uma  vez  que  foi  concluído  o

fornecimento em 22 de dezembro de 2020. 

Operações Urbanísticas

Pedido de Certidão de Propriedade Horizontal

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 02/2021/24 – Sociedade de Combustíveis Ana

Chaves, Lda. – Praça da República – Seia. 

Alteração de Loteamento Urbano

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 12/2021/3 – Firma Martinhos, Empreendimentos

Turísticos, Lda. – Loteamento dos Martinhos – Lote 3 a 6 – Crestelo / Seia.

Licenciamentos de Obras Particulares 

Quintas de Seia, Lda. – Seia (Alteração de edifício – alojamento local)

Luís Filipe Figueiredo Ferreira – Tourais (alteração de muro)

João Manuel do Vale Gomes Rola – Aldeia de São Miguel (alteração de moradia e construção de

anexo)

Orlando Almeida Fonseca - Girabolhos (construção de anexo/garagem)

Fórmula  e  Variáveis,  Unipessoal,  Lda.  –  Vide  (Reconstrução  e  ampliação  de  moradia  –  casa  de

campo)

Abertura de Procedimento

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

serviços  nos  serviços  de  fiscalização  municipal  e  contratação  pública,  com  preço  base  de

18.583,33€.

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

serviços de técnico de informática, com preço base de 19.833,39€.


