
Programa de Ocupação de Tempos Livres - “Férias Inclusivas”

Ratificada a Proposta n.º 69/2022 respeitante ao Programa de Ocupação de Tempos Livres – “Férias

Inclusivas”,  nos  meses  de  julho  e  agosto  de  2022,  para  crianças  com  necessidades  educativas

especiais,  dirigido aos alunos do 1.º  e  2.º  ciclos  integrados nas Unidades de Multideficiência  e

Surdocegueira  Congénita  e  Ensino  Estruturado  para  alunos  com  perturbações  do  espectro  do

Autismo do concelho e às crianças com necessidades educativas especiais de carácter permanente,

residentes no Concelho, sinalizadas pelas equipas da educação especial dos dois agrupamentos de

escolas do concelho.

Apoios Ação Social Escolar 2022/2023 

Aprovada a Proposta n.º 70/2022 relativa ao apoio, no valor de 27.000€, para todos os alunos do 1.º

ciclo  que  apresentem  condições  de  acesso  aos  apoios  da  ação  social  escolar,  bem  como  o

pagamento dos cadernos de atividades a todos os alunos do 1.º ciclo matriculados nas escolas do

1.º ciclo do concelho no ano letivo 2022–23 e a fixação do subsídio anual para material escolar em

30€,  através  da  disponibilização  de  vouchers  a  utilizar  nas  papelarias/livrarias  do  Concelho

aderentes:  Crisfal,  Papelaria  Unipessoal,  Lda.;  Galeria  Paz  de  Espírito;  Livraria  Papelaria  Neves;

Oficina das Artes, Lda.; Porta Lápis – Livraria e Papelaria, Lda. 

Apoios Financeiros

Aprovada a Proposta n.º 71/2022 referente ao apoio extraordinário no âmbito do n.º 4, do artigo 7º

do Regulamento de  Apoio ao  Associativismo Desportivo  Federado, no valor de 1.250€ a Eduardo

Jorge Vaz Mourato,  pela  participação no Campeonato Europeu e Mundial  de Longa Distância –

Triatlo.
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Aprovada a Proposta n.º 72/2022 referente ao apoio, no valor de 17.000€, para apoiar a União de

Freguesias de Santa Marinha e São Martinho na requalificação do Caminho de São João, no Eirô.

Aprovada a Proposta n.º 73/2022 referente ao apoio, no valor de 8.500€, destinado a apoiar a Junta

de Freguesia de Loriga na realização de obras de beneficiação do arruamento de acesso ao antigo

campo de futebol.

Aprovada a Proposta n.º 74/2022 referente ao apoio, no valor de 13.000€, para a Junta de Freguesia

de Sandomil, com vista à execução de obras de beneficiação do açude e do parque infantil, em

Sandomil.

Aprovada a Proposta n.º 75/2022 referente ao apoio, no valor de 20.000€, destinado a apoiar a

Junta de Freguesia de Vila Cova na construção de passadiço na praia fluvial de Vila Cova.

Aprovada a Proposta n.º 76/2022 referente ao apoio, no valor de 5.000€, para a Comissão de Festas

de São Matias, destinado à realização de trabalhos que visam a requalificação do recinto de São

Matias, em Tourais.

Aprovada a Proposta n.º 77/2022 referente ao apoio,  no valor de 2.000€, destinado a apoiar a

Fábrica da Igreja Paroquial do Loriga, numa intervenção que visa a remodelação do espaço verde do

Santuário de Nossa Senhora da Guia, em Loriga.

Informação de Abertura de Procedimento

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

refeitórios escolares – Refeições de Confeção Local e Refeições Transportadas a Quente, com preço

base de 655.546,50€.

Operações Urbanísticas

Pedido de Informação Prévia

Indeferido de acordo com o parecer o processo n.º 01/2022/99 – Abrantes, Abrantes e Castanheira,

Lda. - Largo de Santa Rita – Seia. 



Pedido de Constituição de Compropriedade – AUGI

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 10/2022/130 – Júlia Ferreira Caria – Cabeça de

Casal da Herança de – São Martinho.

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 10/2022/131 – Alcino Ferreira Cardoso – são

Martinho. 

Licenciamentos de Obras Particulares

Abílio Monteiro Almeida Salgado – Vila Verde (construção de arrumos)

Casas D’Arrifana – Alojamento Local, Unipessoal, Lda. - Arrifana (reconstrução de edifício de turismo -

TER)

Casas D’Arrifana – Alojamento Local, Unipessoal, Lda. - Arrifana (alteração e ampliação de edifício de

turismo - TER)

Maria da Conceição Diniz lucas – Loriga (alteração e ampliação de edifício)

Sara Emília Gonçalves de Sousa – Sazes da Beira (legalização de arrumos)

Fernando Manuel Fernandes Cruz – Sandomil (reconstrução de edifício)

Joaquim de Oliveira  e  Silva  –  Cabeça  de  Casal  da  Herança  –  Lajes  (legalização  de  habitação  –

ampliação)

Vítor Miguel Cadete Nogueira Silva – São Romão (construção de moradia e arrumos)

Diogo Filipe Marques Fernandes – Vila Chã (ampliação de armazém)

Leonardo António Fernandes Abrantes – Catraia de São Romão (alteração/legalização de habitação)

Olga de Oliveira Páscoa Correia Brito Reis – São Romão (pedido de ocupação da via pública)

Artur Jorge da Conceição Pereira – Alvoco da Serra (pedido de ocupação da via pública) 

Francisco José Metelo Gomes – Sandomil (pedido de ocupação da via pública)

António Augusto Cunha dos Santos – Tourais (construção de anexo)

Freguesia de Sazes da Beira – Sazes da Beira (legalização e ampliação de edifício)

Maria do Céu Silva Pinto – Seia (pedido de ocupação da via pública)

José Santos Pina – Loriga (pedido de ocupação da via pública)

António Carlos Marques Romualdo – Loriga (pedido de ocupação da via pública)

Administração do Edifício D. Pedro – Seia (pedido de ocupação da via pública)

Maria Lisete da Costa Oliveira – Sandomil (reconstrução e ampliação de moradia)

Lúcia de Fátima Abrantes Pinto – São Romão (alteração de fachada de edifício)

Catarina Bernardes Matos Dias – Sabugueiro (alteração de edifício)



Distarmel – Sociedade unipessoal, Lda. - Paranhos da Beira (construção de armazém)

Carlos Alberto Coelho Maceira – Aldeia de São Miguel (construção de piscina)

Ana Teresa Martins da Silva Magalhães – Lajes (alteração de moradia e construção de muro de

vedação)

Luís Rodrigues Corguinho – Cabeça de Casal da Herança – Quintela (pedido de ocupação da via

pública)

Revisão de Preços

A  Câmara  tomou  conhecimento  da  revisão  de  preços  da  empreitada  de  requalificação  do

arruamento de acesso ao Estaleiro Municipal – Polo II, cabendo à empresa Amadeu Gonçalves Cura

& Filhos, Lda. devolver à Câmara Municipal o valor de 147,39€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  da  revisão  de  preços  da  empreitada  de  reabilitação  viária  da

Estrada Municipal  EM 504-2  –  Carragozela,  pertencendo à  empresa  Biosfera  Construções,  Lda.

restituir à Câmara Municipal o valor de 1.096,90€.

A Câmara tomou conhecimento da revisão de preços da empreitada de reparação pontual da pista

do Aeródromo – Seia, cabendo à empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda. devolver à Câmara Municipal

o valor de 1.087,35€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  da  revisão  de  preços  e  receção  definitiva  da  empreitada  de

beneficiação  da  EM 522  (Seia  -  Arrifana),  pertencendo à  empresa  Irmãos  Almeida  Cabral,  Lda.

restituir à Câmara Municipal o valor de 13.049,10€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  da  revisão  de  preços  e  receção  definitiva  da  empreitada  de

beneficiação do CM 1127 (EN 231 – Lapa dos Dinheiros) entre o km 0+000 e 0+150), cabendo à

empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda. restituir à Câmara Municipal o valor de 3.421,57€.

A  Câmara  tomou  conhecimento  da  revisão  de  preços  da  empreitada  de  reposição  de  valas  e

repavimentação  na  Rua  Dr.  António  Abranches  Ferrão  e  Rua  Dr.  Manuel  Casal,  pertencendo  à

Câmara Municipal pagar à empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda. o valor de 709,21€.



A Câmara tomou conhecimento da revisão de preços da empreitada de reparação e construção do

muro envolvente  à  Igreja  Matriz  –  2ª  Fase,  pertencendo à  Câmara  Municipal  pagar  à  empresa

SoluçãoVida – Engenharia e Sustentabilidade, Lda. o valor de 3.792,86€. 

A Câmara tomou conhecimento da revisão de preços da empreitada de Instalação de Guardas de

Segurança e Construção de Muro de Suporte – EN 230 – Barriosa – Fundo de Emergência Municipal,

cabendo à Câmara Municipal pagar à empresa Irmãos Lopes & Cardoso, Lda. o valor de 1.025,56€.

A Câmara  tomou conhecimento  da  revisão de  preços  da  empreitada  de  Estruturas  de  Suporte

Rodoviário em São Romão, pertencendo à Câmara Municipal pagar à empresa S.G.A.B – Sociedade

de Granitos e Areias da Beira Alta, Lda. o valor de 1.945€.

 

Informação de Abertura de Procedimento

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

aquisição de um sistema conferência e imagem para a Casa da Cultura, pelo preço base de 25.000€.

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

fornecimento contínuo de leite escolar aos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do Município de

Seia, pelo preço base de 16.166,64€.

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento relativa à montagem e

desmontagem em regime de aluguer de stands e outros equipamentos para as festas do concelho –

Seia 2022, pelo preço base de 12.960€.

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

de aluguer,  montagem e desmontagem de iluminação festiva para as festas do concelho – Seia

2022, pelo preço base de 9.800€.

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

de vigilância para as festas do concelho – Seia 2022, pelo preço base de 10.370€.



Projeto de Decisão de Adjudicação

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de adjudicação respeitante à prestação de

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

adjudicando-o à empresa Smart Vision – Assessores e Auditores Estratégicos, Lda., pelo valor global

de 66.870,30€. 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de adjudicação respeitante à reprodução e

impressão do livro: “Uma Viagem ao Cume do Conhecimento. A Expedição Científica à Serra da

Estrela em 1881.”, adjudicando-o à empresa Gráfica Maiadouro, S.A., pelo valor total de 11.960€.

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão de Adjudicação respeitante ao fornecimento

de duas viaturas  de categoria  ligeira  de mercadorias,  adjudicando-o à  empresa Auto carisma –

Comércio de Veículos, Lda., pelo valor total de 54.000€.

Relatório Final

A  Câmara  tomou  conhecimento  do  relatório  final  referente  à  fiscalização  e  coordenação  de

segurança da empreitada: “Porta da Estrela – Conclusão dos Trabalhos”, adjudicando-o à empresa

EFS – Engenharia, Fiscalização e Serviços, Lda., pelo valor total de 44.850€.


