
Campânulas Municipais de Mérito

Aprovada  a  Proposta  n.º  65/2022  referente  à  atribuição  da  Campânula  Municipal  de  Mérito

Empresarial a José Manuel Rogeira Jesus.

Aprovada  a  Proposta  n.º  66/2022  relativa  à  atribuição  da  Campânula  Municipal  de  Mérito  e

Dedicação à Comissão de Melhoramentos de Corgas.

Aprovada a Proposta n.º 67/2022 referente à atribuição da Campânula Municipal de Mérito Cultural

à Sociedade Musical Estrela da Beira.

Apoio Financeiro

Aprovada  a  Proposta  n.º  68/2022  referente  ao  apoio,  no  valor  de  250€,  para  a  APDRONE  -

Associação dos Pilotos e Operadores de Veículos Não Tripulados, para a instalação do Ponto Drone

“Terras de Senna”, no campo de futebol de Vodra (União de Freguesias de Seia, São Romão e Lapa

dos Dinheiros).

Informação

Ratificada a  informação  sobre  o  fornecimento  de  refeições  em refeitórios  escolares,  ano  letivo

2021/2022, pelo fornecimento complementar no âmbito do contrato N.º 50/2021, até ao valor de

9.150,00€. 

Prorrogação de Prazo

Aprovada a prorrogação de prazo referente à reabilitação viária de arruamentos em São Romão –

Praceta António F. Camelo (1ª fase), por um período de 30 dias.
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Aprovada a prorrogação de prazo referente à requalificação da Avenida General Lopes da Sila –

Santiago, por um período de 30 dias.

Trabalhos Complementares

Ratificada a Proposta de trabalhos complementares (Artigo 370º do CCP) respeitante à alteração do

projeto  de  requalificação  da  Escola  Secundária  de  Seia,  com  vista  à  obtenção  da  classificação

energética Classe A – Aditamento Contratual, respeitante a trabalhos complementares, no valor de

13.180€.

Operações Urbanísticas

Pedido de Certidão de Destaque 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 10/2022/107 – Armando Marques de Brito –

Trogal – Vasco Esteves de Baixo.

Pedido de Certidão de Propriedade Horizontal

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 10/2022/59 – Ana Maria Coelho Balsa Rodrigues

– Rua do Comércio – Paranhos. 

Pedido de Alteração ao Alvará 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 – São Romão.

Licenciamentos de Obras Particulares

Investaloura Imobiliário, Lda. - Loriga (alteração e ampliação de moradia)

Hugo Domingos Brito Pinto – Santiago (construção de moradia, anexo e muros de vedação)

Nuno Daniel Figueiredo Ribeiro – Santiago (construção de moradia)

Fernando Mendes Dias Ferreira – Vodra (alteração e ampliação de edifício PE)

Maria Luiza Cruz Pires – Tourais (obra inacabada – construção de moradia)

Vila Alzira – Investimentos Turísticos, Lda. - Sandomil (construção de edifício – estabelecimento de

hospedagem)

Orlando Almeida Fonseca – Girabolhos (construção de anexo)

Viriato Manuel Lopes Albuquerque – Seia (alteração e ampliação de casa de campo)



Paula Figueiredo Pereira Lefevre – Pinhanços (alteração de moradia unifamiliar)

José Armando Soares Teixeira – Folgosa da Madalena (construção de moradia)

Abertura de Procedimento

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento referente à fiscalização

e coordenação de segurança da empreitada "Porta da Estrela - Conclusão dos trabalhos", pelo preço

base de 45.000€.

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento relativa à reprodução

e impressão do Livro: “Uma Viagem ao Cume do Conhecimento - A Expedição Científica à Serra da

Estrela em 1881”, pelo preço base de 12.000€.

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

fornecimento de duas viaturas de categoria ligeira de mercadorias, pelo preço base de 55.000€.

Projeto de Decisão de Adjudicação

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

realização da 7ª Edição do Granfondo Serra da Estrela, adjudicando-o à empresa Stream Plan, Lda.,

pelo valor de 7.000€. 

Relatório Final

A Câmara tomou conhecimento do relatório final da prestação de serviços para um sistema de geo-

localização de viaturas e gestão de frotas até ao máximo de 52 módulos, adjudicando-a à empresa

João Luís Martins Esteves, Lda., pelo valor de 16.567,20€.

Relatório de Avaliação de Proposta 

A Câmara tomou conhecimento do relatório de avaliação da proposta das estruturas de suporte

rodoviário em Vide – FEM, adjudicando-o à empresa Biosfera Construções, Unipessoal Lda., pelo

preço de 137.000€.


