
Prémios de Mérito Escolar

Aprovada a proposta n.º 57/2022 relativa à atribuição dos prémios de mérito escolar aos alunos do

Concelho de Seia, designadamente a atribuição de 300,00€ a cada aluno, num total de 10, dos

seguintes estabelecimentos de ensino: Agrupamento de Escolas de Seia, Agrupamento de Escolas

Dr. Guilherme Correia de Carvalho, Escola Evaristo Nogueira, Escola Profissional da Serra da Estrela,

Escola Superior de Turismo e Hotelaria e Conservatório de Música.

Apoios Financeiros

Aprovada a proposta n.º 58/2022 referente ao apoio, no valor de 10.000€, para cada Associação

Humanitária de Bombeiro Voluntário do Concelho, destinada às ações de prevenção e socorro e às

atividades realizadas no âmbito da proteção civil, prevenção e combate a incêndios. 

Aprovada a proposta n.º 59/2022 relativa ao apoio anual, às atividades de coletividades culturais do

concelho, no valor de 5.000€ para cada banda filarmónica - Banda Academia de Santa Cecília - S.

Romão;  Filarmónica  1º  de  Janeiro  –  Carragozela;  Banda  Torroselense  Estrela  d’Alva;  Sociedade

Musical Estrela da Beira – Sta. Marinha; Sociedade Recreativa a Musical Loriguense. 

Aprovada a proposta n.º 60/2022 referente ao apoio anual às atividades de coletividades culturais

do concelho, no valor de 3.000€, para cada orfeão - Orfeão de Seia e Orfeão Estrela da Serra.

Aprovada a proposta n.º 61/2022 relativa ao apoio anual às atividades de coletividades culturais do

concelho,  no  valor  de  5.000€  para  cada  rancho  folclórico  -  Rancho  Folclórico  de  Seia;  Rancho

Folclórico “Os Pastores de São Romão”; Rancho Folclórico de Paranhos; Rancho Folclórico Estrela de

Alva - Vila Cova.
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Aprovada a proposta n.º 62/2022 referente ao apoio anual às atividades de coletividades culturais

do concelho, no valor de 2.000€ para cada agrupamento de cantares e instrumentos - Associação

Musical  e  Juvenil  de  Tourais;  Tuna  de  Figueiredo;  Associação  de  Cultura,  Recreio,  Instrução  e

Desporto da Folgosa da Madalena;  Associação GCFM – Concertinistas da Folgosa da Madalena;

Grupo  de  Cantares  Casa  Velha  de  Santiago;  Grupo  de  Concertinas  do  Rancho  Folclórico  de

Paranhos.

Aprovada a proposta n.º 63/2022 relativa ao apoio, no valor de 2.000€, para a Casa da Juventude D.

Ana Nogueira, para a realização do evento “Aqui Bordaleira”. 

Relatório e Contas 2021 da APdSE

Aprovada a proposta n.º 64/2022 respeitante à informação da empresa local “Águas Públicas da

Serra da Estrela”, nos Termos do Artigo 42º da Lei 50/2012 – Relatório e Contas 2021, determinando

a sua remessa à Assembleia Municipal para apreciação. 

Minuta do Contrato de Comodato

Aprovada a Minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Seia e a “Nós é Mais

Bichos – Associação de Proteção dos Animais Errantes do Concelho de Seia – APAECS”, visando a

cedência  da  antiga  escola  primária  da  Catraia  de  São  Romão,  para  instalação  da  sede  e

desenvolvimento de atividades. 

Informação de Abertura de Procedimento

Ratificada a informação de abertura de procedimento referente ao fornecimento de refeições em

refeitórios escolares – refeições de confeção local e refeições transportadas a quente, com valor

base de 397.073,88€.

Relatório Final

Aprovado  o  relatório  final  da  empreitada  “Estruturas  de  Suporte  em  Sandomil  -  Fundo  de

Emergência  Municipal”,  adjudicando-a  à  empresa  SoluçãoVida  –  Engenharia  e  Sustentabilidade,

Lda., pelo valor de 549.549,71€.

Primeira Revisão ao Orçamento e GOP 2022

Aprovada a primeira revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2022.



Operações Urbanísticas

Pedido de Constituição de Compropriedade – AUGI

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º  10/2022/108 – Pedro Mauro Correia Pais  –

Urjariça – Paranhos da Beira.

Licenciamentos de Obras Particulares

Adão Manuel batista da Silva - Sabugueiro (Pedido de ocupação da via pública) 

António Alexandre Saraiva Ramos – Seia (Pedido de ocupação da via pública)

Manuel da Silva & Filhos – Sociedade de Construções,  Lda.  –  Seia (Pedido de ocupação da via

pública)

Acácio Cruz Marques – Loriga (Alteração de edifício)

Maria Augusta Nogueira Pinto Silva Aldeia de São Miguel (Legalização de moradia)

Santa Casa da Misericórdia de Seia – Seia (Alteração e ampliação de edifício)

José Carlos Pais da Silva – Pinhanços (Ampliação de habitação/comércio)

Resultados Diferentes – Imobiliária Unipessoal, Lda. – Pinhanços (Construção de moradia)

António Manuel Gouveia Ferreira - Tourais (Construção de piscina)

Visionary Fragment, Lda. - Valezim (Alteração e ampliação de moradia)

Wonderful Friend, Imobiliária, S.A. – Carragosela (Alteração de moradia)

Wonderful Friend, Imobiliária, S.A. – Carragosela (Alteração de habitação)

Ana Sofia Duarte Saraiva – São Romão (Construção de moradia)

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cabeça – Cabeça (Pedido de ocupação da via pública)

Revisão de Preços

A Câmara tomou conhecimento da revisão de preços da empreitada de execução de maciço de

apoio para ponte pedonal sobre o rio Seia, executada pela empresa SoluçãoVida – Engenharia e

Sustentabilidade, Lda., cabendo ao Município pagar à empresa, no âmbito da revisão, o valor de

601,12€. 

Informações de Abertura de Procedimento

A  Câmara  tomou  conhecimento  da  informação  de  abertura  de  procedimento  respeitante  à

prestação de serviços de assessoria de realinhamento estratégico, orgânico e funcional dos serviços

municipais, com valor base de 68.000€.



A  Câmara  tomou  conhecimento  da  informação  de  abertura  de  procedimento  referente  ao

fornecimento continuado de agregado britado e não britado, com valor base de 40.000€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  da  informação  de  abertura  de  procedimento  relativa  ao

fornecimento continuado de produtos para tratamento da piscina municipal,  com valor base de

13.500€.

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

realização da 7ª edição do Granfondo Serra da Estrela, com valor base de 7.000€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  da  informação  de  abertura  de  procedimento  respeitante  à

construção de passadiços de acesso a duas pontes e instalação de três passagens em madeira sobre

linhas de água, no percurso pedonal e ciclável do rio Seia, com valor base de 40.900€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  da  informação  de  abertura  de  procedimento  referente  ao

fornecimento de equipamento e montagem de sala de estimulação multissensorial e integração

sensorial na Biblioteca Municipal de Seia, com valor base de 51.000€.

Projetos de Decisão de Adjudicação

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

Jorge Palma Trio, no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, adjudicando-o à empresa

Bairro da Música, Lda., pelo valor de 8.500€. 

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

de RAGTIME RUMOURS – Seia Jazz & Blues – Parque Verde do Centro de Interpretação da Serra da

Estrela (CISE), adjudicando-o à empresa Trovas Soltas, Lda., pelo valor de 6.000€.

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de adjudicação da organização e realização

do  evento:  Oh  Meu  Deus  Ultra  Trail  Serra  da  Estrela,  adjudicando-o  a  Paulo  Costa  Garcia,

Unipessoal, Lda., pelo valor de 15.000€.

Relatórios Finais

A Câmara tomou conhecimento do relatório final da aquisição de serviços de telecomunicações

móveis e fixas para o Município de Seia, adjudicando-a à empresa Vodafone Portugal, Comunicações

Pessoais, S.A., pelo valor de 35.000€.



A Câmara tomou conhecimento do relatório final referente à locação de 3 viaturas elétricas em

regime de  aluguer  operacional  de  veículos  (AOV)  no  âmbito  da  candidatura  Fundo  Ambiental,

adjudicando-a à Leaseplan Portugal, Lda., pelo valor de 71.955,36€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  do  2º  relatório  final  relativo  à  empreitada  de  demolições  de

emergência em Balocas, Figueiredo, Corgas, Seia e Paranhos da Beira, adjudicando-a à empresa José

Oliveira Abreu – Construção Civil, Lda., pelo valor de 54.999,99€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  do  relatório  de  avaliação  da  proposta  da  empreitada  de

estabilização do talude do Loteamento da Habijovem, adjudicando-a à empresa Verticalpower, Lda.,

pelo valor de 72.400€.


