
 
Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Pla-

no 2020 

Aprovada a terceira alteração ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano 2020. 

 

Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para 2020 

Aprovada a alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara 

Municipal para 2020. 

 

Plano de Contingência (Covid-19) da Casa Munici-

pal da Cultura de Seia 

Ratificado o Plano de Contingência (Covid-19) da Casa 

Municipal da Cultura de Seia – Prevenção e Controlo 

de Infeção por Novo Coronavírus (COVID-19) que tem 

por objetivo dar resposta à necessidade de planear 

uma intervenção eficaz e concertada e de fornecer a 

todos os utilizadores e colaboradores da Casa Munici-

pal da Cultura instruções claras e procedimentos para 

a utilização deste espaço e que constitui um instrumen-

to de orientação para a gestão de meios e ações de 

prevenção de forma a reduzir os riscos de contágio por 

COVID19 e de resposta ao aparecimento de casos 

suspeitos de infeção. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 52/2020 referente ao apoio, no 

valor de 2.500€, para a Junta de Freguesia de Vila Co-

va, destinado à realização de obras de beneficiação na 

Praia Fluvial de Vila Cova. 

 

Aprovada a proposta n.º 53/2020 relativa ao apoio, no 

valor de 1.500€, para a Junta de Freguesia do Sabu-

gueiro, destinado à realização de obras de beneficia-

ção na Praia Fluvial de Sabugueiro. 

Aprovada a proposta n.º 54/2020 referente ao apoio, no 

valor de 1.500€, para a União de Freguesias de Seia, 

São Romão e Lapa dos Dinheiros, destinado à realiza-

ção de obras de beneficiação na Praia Fluvial Dr. Pe-

dro – Sr.ª do Desterro. 

 

Aprovada a proposta n.º 55/2020 relativa ao apoio, no 

valor de 2.500€, para a Junta de Freguesia de Loriga, 

pelo trabalho desenvolvido, para que a Praia Fluvial de 

Loriga tenha sido contemplada com os Galardões 

“Praia de Ouro” e “Bandeira Azul 2020”. 

 

Aprovada a proposta n.º 56/2020 referente ao apoio, no 

valor de 2.500,00€, para a União das Freguesias de 

Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, pelo trabalho 

desenvolvido, para que a Praia Fluvial da Lapa dos 

Dinheiros tenha sido contemplada com os Galardões 

“Praia de Ouro” e “Bandeira Azul 2020”. 

 

Declaração de Utilidade Pública 

Aprovada a proposta n.º 57/2020 respeitante à aprova-

ção da Declaração de Utilidade Pública para Efeitos de 

Expropriação da parcela de terreno sita na União de 

Freguesias de Vide e Cabeça, com área de 693,39 m
2
, 

necessária à execução da “Construção da Rede de 

Drenagem, EEAR e ETAR de Barriosa” , ao Abrigo do 

Regime Especial do Decreto-Lei N.º 123/2010, de 12 

de Novembro. 

 

Informação de Abertura de Procedimento 

Ratificada a Informação de Abertura de Procedimento 

relativa ao fornecimento de refeições em refeitórios 

escolares – Refeições de Confeção Local e Refeições 

Transportadas, com o preço base de 349.119,72€. 

 

Reunião de Câmara de 19 de junho 

 2020 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 19/06/2020 

Receção Provisória Parcial 

Aprovada a receção provisória parcial da empreitada 

de requalificação e remodelação da Escola Básica Dr. 

Abranches Ferrão – Arrifana, executada pela empresa 

Edibeiras, Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda. 

 

Aprovada a receção provisória parcial da empreitada 

de requalificação e remodelação da Escola Básica de 

Tourais/Paranhos, executada pela empresa Edibeiras, 

Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda. 

 

Pedido de Prolongamento do Prazo 

Aprovado o pedido de prolongamento do prazo para o 

Contrato de Prestação de Serviços de Fiscalização e 

Coordenação de Segurança em Obra de Diversas Em-

preitadas em Escolas – Concelho de Seia, à empresa 

Coisas d’Obra, Unipessoal, Lda., por um período de 

três meses. 

 

Operações Urbanísticas 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2020/94 – Filipe Domingos Gonçalves – Teixeira de 

Baixo. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Maria Dominique Nelkin Sebatier – Paranhos (alteração 

de moradia – turismo) 
 

João Carlos Nunes Fernandes – Lapa de Tourais 

(ampliação de arrumos) 
 

José Miguel Beirão Albuquerque – Santiago (alteração 

de arrumos) 
 

Maria Helena Madeira Minas Coimbra – Sandomil 

(pedido de ocupação a via pública) 
 

Guilherme Abrantes Cruz – São Romão (pedido de 

ocupação a via pública) 
 

Administração do Edifício D. Pedro – Seia (pedido de 

ocupação a via pública) 
 

Ricardo Jorge Maximino Ramos – Seia (ampliação de 

habitação/comércio) 
 

António da Cruz Feitor – Girabolhos (legalização de 

habitação) 
 

Roberto Alexandre Brito da Silva – Vila Cova 

(construção de moradia de habitação) 
 

Carlos Silva Fernandes – Sandomil (reconstrução/

alteração de edifício habitação) 
 

Ana Marta da Silva Figueiredo – São Romão 

(reconstrução de moradia habitação) 
 

Maria Fátima Santos Neves – Sabugueiro (ocupação 

da via pública) 
 

Miguel Ângelo de Almeida Gonçalves – Lapa de Tou-

rais (legalização e ampliação de arrumos e construção 

de muro) 

 

Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento para a elaboração de pro-

jeto: Reabilitação do Posto Territorial da Guarda Nacio-

nal Republicana de Seia, pelo preço base de 30.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento do fornecimento e aplicação 

de equipamentos de fitness em diversos locais do con-

celho - OP 2019, pelo preço base de 38.600€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento do fornecimento continuado 

de agregado britado e não britado – 2020, pelo preço 

base de 40.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento do fornecimento de mobiliá-

rio para a Biblioteca Municipal, pelo preço base de 

13.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento da produção, montagem e 

fornecimento de mobiliário para a Biblioteca Municipal, 

pelo preço base de 14.000€. 
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 19/06/2020 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento da promoção e divulgação 

da edição 2020 do Festival Internacional de Cinema 

Ambiental da Serra da Estrela – CineEco, pelo preço 

base de 24.000€. 

 

Projeto de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

relativo à Prestação de Serviços de Auditor Externo 

para o Triénio 2020 a 2022, adjudicando-o à empresa 

LCA – Leal, Carreira & Associados, SROC, pelo valor 

de 36.900€. 
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