
Acordo de Parceria 

Aprovado o Acordo de Parceria entre o Município de 

Seia e o Plano Nacional de Leitura 2027 que visa esta-

belecer as modalidades de cooperação entre as partes 

e os termos da implementação de um plano Local de 

Leitura, que espelhe a centralidade desta competência 

de literacia na política municipal e assegure a participa-

ção do Município numa política integrada de promoção 

da leitura. 

 

Contrato de Comodato 

Aprovado o Contrato de Comodato entre o Município 

de Seia e a União das Freguesias de Seia, São Romão 

e Lapa dos Dinheiros que visa a cedência do Pavilhão 

N.º 5 R/C na Rua Gaspar Rebelo em Seia, para instala-

ção de estaleiro da citada União das Freguesias. 

 

Acordo de Colaboração 

Ratificado o Acordo de Colaboração para a Requalifica-

ção e Modernização das Instalações da Escola Secun-

dária de Seia que define as condições de transferência 

para o Município das atribuições a que se refere o arti-

go 39.º da Portaria 60–C/2013, de 2 de março, desig-

nadamente a elegibilidade enquanto entidade benefici-

ária para as intervenções de requalificação e moderni-

zação das instalações da Escola Secundária de Seia, a 

executar no âmbito do Programa Operacional Regional 

Centro 2020. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a Proposta n.º 153/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 5.000€, para a Junta de Freguesia de Santia-

go destinado à beneficiação de arruamentos na Folgo-

sa do Salvador. 

 

Aprovada a Proposta n.º 154/2018 referente ao apoio, 

no valor de 10.000€, para a Junta de Freguesia de 

Sandomil, para a beneficiação de arruamentos em 

Sandomil. 

 

Aprovada a Proposta n.º 155/2018 relativa ao apoio, no 

valor de 1.500€, para a União de Freguesias Carra-

gozela e Várzea de Meruge, para a realização da edi-

ção 2018 da Exporural em Carragozela. 

 

Aprovada a Proposta n.º 156/2018 referente ao apoio, 

no valor de 1.000€, para a Associação de Solidarieda-

de e Ação Social de Carragozela, destinado à realiza-

ção das atividades promovidas. 

 

Aprovada a Proposta n.º 157/2018, relativa ao apoio, 

no valor de 3.000€, para a Sociedade Recreativa de 

Alvoco da Serra, para a realização de obras de requali-

ficação do seu edifício sede. 

 

Aprovada a Proposta n.º 158/2018, relativa ao apoio, 

no valor de 3.500€, para a Associação de Cultura Re-

creio Instrução e Desporto da Folgosa da Madalena, 

destinado à realização de obras de requalificação do 

seu edifício sede. 

 

Aprovada a Proposta n.º 159/2018, relativa ao apoio, 

no valor de 500€, para o Centro de Karaté de Seia / 

União de Karaté Shotokan das Beiras, para a participa-

ção de atleta no Campeonato do Mundo de Karaté 

FSKA. 

 

Aprovada a Proposta n.º 160/2018, relativa ao apoio, 

no valor de 4.100€, para o Clube BTT Seia, tendo em 

conta a presença do Clube numa prova do campeonato 

realizada nos Açores. 

 

Aprovada a Proposta n.º 161/2018, relativa ao apoio, 
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no valor de 10.000€, para a Banda Academia Santa 

Cecília, destinada à realização de obras de beneficia-

ção do seu edifício sede. 

 

Operação de Loteamento 

Aprovada a Operação de Loteamento respeitante à 

parcela 34 do Plano de Pormenor - Espaço Empresari-

al da Abrunheira que visa a regularização fundiária da 

área onde está instalada a Estação de Transferência 

de Resíduos Sólidos Urbanos de Seia. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Alteração de Loteamento Urbano 

Aprovado de acordo com o parecer o processo N.º 

12/2017/2 – Dina Marisa Miranda Marques e Outros – 

Lages. 

 

Pedido de Certidão – Constituição de Comproprie-

dade 

Aprovado de acordo com o parecer o processo 

N.º10/2018/104 – José Oliveira Metelo – Valezim. 

 

Auto de Vistoria de Receção Definitiva 

Aprovado de acordo com o parecer o auto de vistoria 

de receção definitiva do processo de obras de urbani-

zação - Construção Senhora do Espinheiro S.A. - Quin-

ta da Raposeira – Alvará de Loteamento N.º 10/2004. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

José Luís Pinto Lemos – São Romão (Legalização de 

moradia) 
 

Roberto Alexandre Brito da Silva – Vila Cova 

(Construção de moradia) 
 

José Manuel Abrantes Amaral – Seia (Alteração de uso 

– habitação) 
 

Vânia Marisa Reis Figueiredo, Unipessoal Lda. - Carra-

gozela (Reconstrução e ampliação de edifício) 
 

Isilda Borges Pereira – Pereiro (Pedido de ocupação de 

via pública) 
 

Maria Elisa Teixeira Mendes Barbosa – Corgas 

(Legalização e alteração de arrumos/garagem) 
 

Paulo Alexandre Saúde Mendonça – Seia (Alteração e 

ampliação de edifício – Turismo) 
 

Humberto Campos Abrantes – Sandomil (Legalização 

– alteração de uso de habitação) 
 

Maria Odete Ribeiro de Almeida – Sameice (Ampliação 

de moradia) 
 

Curtumes Ramos & Almeida – Vila Verde (Legalização 

de indústria) 
 

Tânia Teresa Santos Batista - Sabugueiro (Pedido de 

ocupação da via pública) 
 

António Manuel Pinto Nunes – Vales (Pedido de ocu-

pação de via pública) 
 

Gabriel Santos Bessa – Aldeia de São Miguel (Pedido 

de ocupação de via pública) 
 

O Abrigo da Montanha II – Empreendimentos Turísti-

cos, Lda.- Sabugueiro (Construção do parque de esta-

cionamento) 
 

Davide José de Brito Figueiredo – Carragozela 

(Construção de moradia) 
 

Fábrica da Igreja Paroquial de Várzea de Meruge – 

Várzea de Meruge (Reconstrução e ampliação de edifí-

cio religioso) 
 

Texamira – Recolha de Vestuário Unipessoal, Lda – 

Vodra (Reconstrução de pavilhão) 
 

Maria Palmira dos Santos Fidalgo – Paranhos 

(Alteração de moradia) 
 

João António Sena Lopes – Vodra (Reconstrução de 

arrumos) 
 

Manuel Castanheira – São Romão (Alteração de edifí-

cio) 
 

Luís Miguel Santos Amaro – Torroselo (Construção de 

moradia, anexo e muro) 
 

Maria Jerónima Soares de Albergaria Cabral – Maceira 

(Alteração de edifício – habitação/serviços) 
 

2 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 19/10/2018 

Carlos Alberto Monteiro da Silva – São Romão 

(Alteração e ampliação de moradia) 

 

Projeto de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de adjudicação da empreitada de reabilitação de infra-

estruturas de abastecimento de água afetadas pelos 

incêndios florestais de outubro de 2017, adjudicando-o 

à empresa SoluçãoVida – Engenharia e Sustentabilida-

de, Lda., pelo valor de 110.883,94€. 
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