
Protocolo Técnico para as Ações de Cadastro nas AIGP’s

Aprovado o Protocolo Técnico para as Ações de Cadastro nas AIGP’s Constituídas do Município de

Seia – Socorro, Malhão, Rio Seia e Serra da Estrela Sul (parcial),  que estabelece, nos termos do

disposto no nº 2 do artigo 9º do Regulamento de Cadastro Predial, aprovado em anexo ao Decreto-

Lei nº 172/95 de 18 de julho, os procedimentos de execução de operações de cadastro predial nas

unidades territoriais constituídas como AIGP Rio Seia, AIGP Socorro, AIGP Malhão e a parte da AIGP

Serra da Estrela Sul, no contexto de um procedimento colaborativo com o Município, no âmbito do

qual os trabalhos técnicos de caraterização dos prédios ficam a cargo da Direção-Geral do Território

(DGT),  assumindo o Município de Seia o acompanhamento das ações mediante a prestação do

apoio logístico, administrativo e técnico que se revelar necessário para a maior cobertura possível

destes territórios.

Projeto de Regulamento para Discussão Pública

Aprovada a proposta n.º 36/2022 respeitante ao início de procedimento de discussão pública do

Projeto de Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior.

Apoios Financeiros

Aprovada  a  proposta  n.º  37/2022  relativa  ao  apoio,  no  valor  de  2.500€,  para  a  Associação

Académica da Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia, destinado à realização de atividades.

Aprovada  a  proposta  n.º  38/2022  referente  ao  apoio  para  as  coletividades  e  associações  do

concelho, destinado a  fazer face a despesas com que se venham a deparar nas  saídas que têm

planeadas, designadamente no valor de:

 2.000€ para cada uma das seguintes entidades  : 

 Rancho Folclórico “Os Pastores de São Romão”
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 Rancho Folclórico de Paranhos da Beira

 Rancho Folclórico de Seia

 1.350€ para cada uma das seguintes entidades  : 

 Rancho Folclórico Estrela d’Alva

Orfeão de Seia

Orfeão Estrela da Serra – São Romão

 Tuna de Figueiredo

Associação GCFM – Grupo de Concertinistas da Folgosa da Madalena

Grupo de Cantares Casa Velha de Santiago

Grupo de Cantares “Gerações” de Carragozela

Grupo de Bombos “Zés Pereiras – Aikdoy” da Folgosa da Madalena

Associação ACASES – Academia Sénior de Seia – Grupo de Cantares e Cavaquinhos da

Academia Sénior

 675€ para cada uma das seguintes entidades  : 

Academia de Santa Cecília

 Banda Filarmónica 1º de Janeiro

 Banda Torroselense Estrela d’Alva

 Sociedade Musical Estrela da Beira

 Sociedade Recreativa e Musical Loriguense

 

Aprovada a proposta n.º 39/2022 relativa ao apoio, no valor de 1.000€, para a Confraria da Broa e

do Bolo Negro de Loriga, para a realização do Festival Lusitânia Folk, em Loriga. 

Aprovada a proposta n.º 40/2022 referente ao apoio no valor de 50.000€, para a Junta de Freguesia

de Sandomil, com vista à realização de obras no Centro de Interpretação, Dinamização e Promoção

do Vale do Alva e Museu da Aguardente, em Sandomil.

Aprovada a proposta n.º 41/2022 respeitante à adesão à central de compras denominada Central

Nacional  de  Compras  Municipais  (CNCM),  habilitando-a  a  iniciar  procedimentos  concursais  e

celebrar  acordos-quadro  com  vista  a  disciplinar  relações  contratuais  futuras  pelas  entidades

aderentes, bem como a fazer convites ao abrigo dos acordos-quadro por si assinados, bem como



autorizar a Municípia, Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M. S.A.,  a gerir, com

carácter exclusivo, a Central de Compras CNCM.

Operações Urbanísticas

Pedido de Informação Prévia

Indeferido de acordo com o parecer o processo n.º 01/2022/22 – Imobiliária FTP, SA – Vale do

Rossim.

Alteração de Loteamento Urbano

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 12/2022/1 – Ana Catarina Nunes dos Santos –

Rua de São Romão – Alvará n.º 3/95 – São Romão. 

Pedido de Constituição de Compropriedade - AUGI

Aprovado de acordo com o parecer  o processo n.º  10/2022/97 – Thomas  Ashley  Belgeonne –

Joguinho – Vila Cova.

Licenciamentos de Obras Particulares

António Brito Martins – Sameice (construção de muro e vedação)

César Augusto Gomes da Paixão – Cabeça de Casal  de Herança – São Martinho (legalização de

moradia)

José brito Martins – São Romão (construção de muro)

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

anexo)

António Jorge Marques dos Santos – Póvoa Nova (pedido de ocupação de via pública)

IDMM – Instituto Médico Dentário da Malata, Lda. (pedido de ocupação de via pública)

António Madeira, Unipessoal, Lda. – São Martinho (ampliação de adega)

Maria da Conceição Diniz Lucas – Loriga (alteração e ampliação de moradia)

Carlos Luís Marques Correia – Pinhanços (alteração e ampliação de habitação)

A.S. Brito Veículos e Pneus Unipessoal, Lda. – Vila Chã (Construção de pavilhão)

Márcio Gonçalo Silva Oliveira – Aldeia da Serra (construção de moradia)

André Filipe Carvalho Moura – Tourais (construção de moradia)



Informações de Abertura de Procedimento

Aprovada a informação de abertura de procedimento da empreitada de requalificação rodoviária

da Rua Comendador Francisco Simões – Vodra, com valor base de 600.063,00€.

Aprovada a informação de abertura de procedimento da empreitada de reconstrução de muro de

contenção em Teixeira de Baixo – Fundo de Emergência Municipal, com valor base de 239.626,00€.

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento para estabilização do

talude do loteamento da Habijovem, com valor base de 103.485,00€.

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento da empreitada para

execução de estrutura de suporte rodoviário na Rua Quinta da Toca – São Romão – Fundo de

Emergência Municipal, com valor base de 85.238,54€.

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

remodelação da rede elétrica do Mercado Municipal, em Seia, com valor base de 19.600€.

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento para locação de 3

viaturas  elétricas  em regime de aluguer  operacional  de veículos,  no  âmbito da candidatura ao

Fundo Ambiental, com valor base de 83.500,00€.

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento para a organização e

realização do evento: Oh Meu Deus Ultra Trail Serra da Estrela, com valor base de 15.000,00€.

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

espetáculo Pedro Abrunhosa Solo - Cineteatro da Casa Municipal da Cultura, com valor base de

10.000,00€.

Projetos de Decisão de Adjudicação

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de adjudicação da aquisição do espetáculo

Pedro  Abrunhosa  Solo  –  Cineteatro  da  Casa  Municipal  da  Cultura,  adjudicando-a  à  empresa

Contornos Obrigatórios, Lda., pelo valor de 10.000€. 



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

apoio ao pedido de reembolso de IVA do crédito acumulado pelo Município de Seia, adjudicando-a

à empresa CFA – Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, Lda., pelo valor de 19.800€.  

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de adjudicação da empreitada de correção

de serventias e melhoria na acessibilidade em arruamentos, adjudicando-a à Pavisteel, Lda., pelo

valor de 17.124,83€.

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de adjudicação da consultoria e sistemas em

aviação civil, adjudicando-a à empresa Absant Consult, Lda., pelo valor de 16.100,00€.

Relatórios Finais

A Câmara tomou conhecimento do relatório final da empreitada de requalificação da passagem

hidráulica em Sazes da Beira, adjudicando-a à empresa Irmãos Lopes & Cardoso, Lda. Pelo valor de

117.194,57€.   

A Câmara tomou conhecimento do relatório final  da empreitada da aquisição de serviços para

execução de rede secundária de faixas de gestão de combustível na Estrada Municipal n.º 518,

adjudicando-a à empresa António Miguel Simão, Lda., pelo valor de 10.232,07€.

A Câmara tomou conhecimento do relatório final referente à aquisição de serviços para execução

de rede secundária de faixas de gestão de combustível na Estrada Municipal n.º 519, CM1139 e EM

1125, adjudicando-a à empresa Festa Nossa – Produções Musicais, Unipessoal, Lda., pelo valor de

14.665,42€. 


