
Processo Disciplinar 

Aprovado o processo disciplinar n.º 2/2022.

Acordo de Cooperação

Aprovado o Acordo de Cooperação entre a Santa Casa da Misericórdia de Seia, a Câmara Municipal

de Seia, União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros e a Junta de Freguesia de

Santiago que visa estabelecer os princípios de cooperação entre as partes, no âmbito da definição

estratégica  de  desenvolvimento  de  políticas  de  envelhecimento  ativo  e  saudável,  com  especial

relevância na demência.

Adesão ao Movimento Municípios pela Paz

Aprovada  a  Proposta  n.º  42/2022  respeitante  à  adesão  ao  Movimento  Municípios  pela  Paz,

comprometendo-se a implementar os dez Compromissos pela Paz definidos pelo Movimento e a

colaborar nas atividades definidas pelo Movimento,  sempre possível,  envolvendo a comunidade

local e as entidades que a integram.  

Apoios Financeiros

Aprovada a Proposta n.º 43/2022 referente ao apoio, no valor de 10.000€ para a Liga dos Amigos

das Frádigas para apoiar na execução do Projeto ADRUSE “Reabilitação do Moinho da Broca e do

Forno Comunitário – Percurso Pedestre PR13SEI”.

Aprovada  a  Proposta  n.º  44/2022  relativa  à  participação  e  objetivos  atingidos  pela  Escola  de

Desporto Carlos Franco – Associação, na época 2021/2022, no âmbito do Regulamento de Apoio ao

Associativismo Desportivo Federado (RAADF), designadamente:
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ESCOLA DE DESPORTO CARLOS FRANCO - ASSOCIAÇÃO
(Participação – Futsal - 2021-2022)

Campeonato Distrital Juniores C (Sub 15) 600,00 €
Taça Nacional Juniores A (Sub 19) 1.050,00 €
TOTAL 1.650,00 €

ESCOLA DE DESPORTO CARLOS FRANCO - ASSOCIAÇÃO
(Objetivos – Futsal - 2021-2022)

Campeão Distrital Infantis (Sub 13) 1.100,00 €
Juniores A (Sub 19) – Subida de Divisão 450,00 €
TOTAL 1.550,00 €

Aprovada a Proposta n.º 45/2022 referente ao apoio extraordinário no âmbito do n.º 4, do artigo 7º

do RAADF, no valor de 1.250€, a Marco Figueiredo, pela participação na “Rampa Serra da Estrela”.

Aprovada a Proposta n.º 46/2022 relativa ao apoio extraordinário no âmbito do n.º 4, do artigo 7º

do RAADF, no valor de 1.250€, a António Rodrigues, pela participação nos Jogos Europeus para

Transplantados.

Aprovada a Proposta n.º 47/2022 referente ao apoio, no valor de 1.250€, para a Fábrica da Igreja de

Seia, para as Festas de Nossa Senhora da Assunção.

Aprovada  a  Proposta  n.º  48/2022  relativa  ao  apoio,  no  valor  de  5.000€  para  cada  Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do concelho, destinada à aquisição de equipamento, no

âmbito da comemoração do Dia Municipal do Bombeiro.

Aprovada a Proposta n.º 49/2022 referente ao apoio, no valor de 3.500€ para a Junta de Freguesia

de Loriga pela obtenção do Galardão “Praia de Ouro” e “Bandeira Azul 2022” da Praia Fluvial de

Loriga.

Aprovada a Proposta n.º 50/2022 relativa ao apoio, no valor de 3.500€, para a União das Freguesias

de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros pela obtenção do Galardão “Praia de Ouro” e “Bandeira

Azul 2022” da Praia Fluvial da Lapa dos Dinheiros.



Aprovada a Proposta n.º 51/2022 referente ao apoio, no valor de 3.500€, para a Junta de Freguesia

de Sandomil pela obtenção do Galardão “Bandeira Azul 2022” da Praia Fluvial de Sandomil.

Aprovada a Proposta n.º 52/2022 relativa ao apoio, no valor de 1.500€, para a União das Freguesias

de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, para realização de obras de beneficiação na Praia Fluvial

Dr. Pedro – Sr.ª do Desterro. 

Aprovada a Proposta n.º 53/2022 referente ao apoio, no valor de 1.500€, para a Junta de Freguesia

de Vila Cova, para execução de obras de beneficiação na Praia Fluvial de Vila Cova. 

Aprovada a Proposta n.º 54/2022 relativa ao apoio, no valor de 1.500€, para a Junta de Freguesia

do Sabugueiro, para realização de obras de beneficiação na Praia Fluvial do Sabugueiro.

Aprovada a Proposta n.º 55/2022 referente ao apoio, no valor de 1.500, para a Junta de Freguesia

de Alvoco da Serra, destinado à execução de obras de beneficiação na zona balnear do Poço do

Lagar. 

Abertura de Concurso para Provimento de Cargos de Direção Intermédia de 2º Grau

Aprovada a Proposta n.º 56/2022 respeitante à abertura de concurso para provimento de cargos de

direção intermédia de 2º Grau – Chefe de Divisão Administrativa e Finanças; Chefe de Divisão de

Infraestruturas, Vias, Obras Municipais e Ambiente.

Trabalhos Complementares e Trabalhos a Menos

Aprovado o relatório de análise de trabalhos complementares e trabalhos a menos da empreitada

“Porta da Estrela – Av. 1º de Maio, Recinto da Feira e Parque Municipal”,  no valor de 956€ os

trabalhos a menos e 93.700,53€ os trabalhos a mais.

 

Autos de Receção Definitiva

Aprovado o auto de receção definitiva da empreitada “Conceção e Construção dos Sistemas de

Saneamento de Vasco Esteves de Baixo/Teixeira de Cima/Teixeira de Baixo”, realizada pela empresa

João Tomé Saraiva – Sociedade de Construções, Lda..



Aprovado o auto de receção definitiva da empreitada “Adaptação da ETAR da Teixeira de Cima com

Fornecimento e Montagem do Sistema de Desidratação de Lamas”, executada pela empresa João

Tomé Saraiva – Sociedade de Construções, Lda..

Aprovado o auto de receção definitiva da empreitada “Reparação de Lagoa Macrófita – ETAR da

Ortigueira”, realizada pela empresa João Tomé Saraiva – Sociedade de Construções, Lda..

Trabalhos Complementares

Ratificados os trabalhos complementares, no valor de 14.490,91€, da empreitada “Substituição de

Coberturas na Escola Básica Dr. Abranches Ferrão" realizada pela empresa João Matos & Ribeiro 2 –

Obras Públicas e Engenharia Lda..

Ratificados os trabalhos complementares, no valor de 9.794,74€, da empreitada "Substituição de

Coberturas na Escola Básica Tourais - Paranhos", executada pela empresa João Matos & Ribeiro 2 –

Obras Públicas e Engenharia Lda..

Terceira Alteração ao Orçamento e GOP 2022

A Câmara tomou conhecimento da terceira alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano

2022.

Licenciamentos de Obras Particulares

Comissão  de  Coordenação  e  Desenvolvimento  Regional  do  Centro  –  Loriga  (Legalização  de

habitação)

Cristina Maria Ribeiro da Silva – Valezim (Alteração e ampliação de moradia)

José Luís – Muro (Alteração e ampliação de moradia)

Maria Florinda Marques Silva – Ribeira de Balocas (Alteração e ampliação de edifício)

João Gomes Martins, Cabeça de Casal de Herança – Seia (Legalização de moradia e anexo)

Joel de Pinho Vasconcelos – Loriga (Alteração e ampliação de habitação)

José Luís Almeida Ferreira – Paranhos da Beira (Remodelação de habitação)

Vítor Manuel Marques dos Santos – Casal de Travancinha (Alteração e ampliação de serralharia)

Ecoestrela – Turismo da natureza, Lda. – São Romão (Alteração e ampliação de edifício)

José Neto Nunes da Costa – Tourais (Construção de moradia)



Maria Helena Pereira Dias – Silvadal – Vide (Alteração e ampliação de moradia) 

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

João Tomé Dias Mendes – Vide (Alteração de moradia – Alojamento Local)

Cesaltina da Costa Mendes – Cabeça de Casal da Herança – Folhadosa (Legalização de edifício)

Rui Augusto Silva – Várzea de Meruge (Pedido de ocupação de via pública)

José dos Santos Batista – Construções, Lda. – Lapa de Tourais (Pedido de ocupação de via pública)

Manuel José Panta – Paranhos da Beira (Pedido de ocupação de via pública)

SoluçãoVida – Engenharia e Sustentabilidade, Unipessoal, Lda. – Seia (Pedido de ocupação de via

pública)

Revisões de Preços

A Câmara tomou conhecimento da informação respeitante à revisão de preços da empreitada de

reabilitação viária da E.M. 522 entre Santa Marinha e o Limite do Concelho (Gouveia), cabendo à

empresa Socorpena, Engenharia e Construção, S.A., no valor de 1.192,29€. 

A Câmara tomou conhecimento da informação referente à revisão de preços da empreitada de

reposição das condições de circulação rodoviária na E.M. 513 decorrentes dos incêndios de 2017,

cabendo à empresa Socorpena, Engenharia e Construção, S.A., no valor de 1.818,94€. 

A  Câmara  tomou conhecimento  da  informação relativa  à  revisão de  preços da  empreitada  de

reposição  das  condições  de  circulação  rodoviária  no  caminho  E.N.  230  –  Cide  –  Gondufo

decorrentes dos incêndios de 2017, cabendo à empresa Socorpena, Engenharia e Construção, S.A.,

no valor de 2.954,54€. 

 

Informações de Abertura de Procedimento

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

Musical - "Zen no Vale da Meia Ponta”, com valor base de 8.000€.

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

espetáculo de RAGTIME RUMOURS - Seia Jazz & Blues - Parque Verde do Centro de Interpretação da

Serra da Estrela (CISE), com valor base de 6.000€.



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

espetáculo Jorge Palma Trio - Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, com valor base de

8.500€.

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

continuado de sinalização vertical, com valor base de 24.000€.

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

“Estruturas de Suporte Rodoviária em Vide – Fundo de Emergência Municipal”, com valor base de

143.000€.

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de adjudicação da remodelação da rede

elétrica  do  Mercado  Municipal,  em  Seia,  adjudicando-a  à  empresa  Engilight,  Projetos  e

Planeamento de Instalações Elétricas, Lda., pelo valor de 19.455€.

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de adjudicação da adaptação e substituição

de sistema de bombagem em viatura de combate a incêndios rurais VF01 do SMPC, adjudicando o

serviço à Extincêndios, S.A., pelo valor de 12.036€.

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de adjudicação da aquisição do musical –

“Zen no Vale da Meia Ponta”, adjudicando-a ao Grupo Vozes em Meia Ponta, Lda., pelo valor de

8.000€.


