
Revisão - Plano de Contingência da Feira Semanal 

e Mercado Municipal – COVID 

Ratificada a quarta revisão do Plano de Contingência 

da Feira Semanal e Mercado Municipal - 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 para a 

retoma da atividade comercial que se desenvolve nas 

feiras retalhistas cuja organização compete à Câmara 

Municipal de Seia e que constitui um instrumento de 

orientação para a gestão de meios e ações de 

prevenção e de resposta ao aparecimento de casos 

suspeitos de infeção. 

 

Alienação de Parcelas de Terreno– Constituição de 

Logradouros 

Aprovada a Proposta n.º 4/2020 relativa à alienação de 

parcela de terreno propriedade do Município, com a 

área de 200 m2, pelo valor de 5.00€ / m2, perfazendo o 

total de 1.000€, do prédio da matriz urbana 

correspondente ao Artigo n.º 8263, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Seia sob o nº 

637/19890407, destinado à constituição de parcela 

“18B” do Plano de Pormenor e redefinição de 

logradouro, ao proprietário do prédio inscrito na matriz 

urbana n.º 3107, sob o n.º 3169, da Conservatória do 

Registo Predial de Seia, alvo de contrato de locação 

entre a Caixa Leasing e Factoring e a empresa 

BEIRADRINKS, Lda. 

 

Aprovada a Proposta n.º 5/2020 referente à alienação 

de parcela de terreno propriedade do Município, com a 

área de 385 m2, pelo valor de 5.00€ / m2, perfazendo o 

total de 1.925€, do prédio da matriz urbana 

correspondente ao Artigo n.º 8263, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Seia sob o nº 

637/19890407, destinado à constituição de parcela 

“6B” do Plano de Pormenor e redefinição de 

logradouro, ao proprietário do prédio inscrito na matriz 

Urbana n.º 4029, sob o n.º 769, da Conservatória do 

Registo Predial de Seia, alvo de contrato de locação 

entre a Caixa Leasing e Factoring e a empresa RRBIT, 

Lda. 

 

Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 

Superior – Ano Escolar 2020/2021 

Aprovada a Proposta n.º 6/2021 relativa à atribuição de 

bolsas de estudo a alunos do ensino superior no ano 

escolar 2020/2021, designadamente 10 bolsas para 

alunos deslocados, no valor global de 12.500,00€ 

(1.250€ por bolsa) e 3 bolsas para alunos da Escola 

Superior de Turismo e Hotelaria, no valor global de 

2.250,00€ (750€ por bolsa). 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a Proposta n.º 7/2021 referente ao apoio, no 

valor de 5.000€ para apoiar cada Associação de Bom-

beiros Voluntários do concelho, destinado às ações de 

prevenção e socorro e do trabalho a desenvolver no 

combate à pandemia COVID-19. 

 

Aprovada a Proposta n.º 8/2021 relativa ao apoio, no 

valor de 5.000€, para a Comissão Fabriqueira da Igreja 

Paroquial de Sameice, para a realização de obras de 

beneficiação da igreja matriz de Sameice. 
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 1/02/2021 

Aprovada a Proposta n.º 9/2021 relativa ao apoio, no 

valor de 500€, para a Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Seia, destinado às atividades por ela pro-

movidas. 

 

Aprovada a Proposta n.º 10/2021 relativa ao apoio, no 

valor de 7.500€, para o Sena Clube, visando a aquisi-

ção de uma carrinha. 

 

Aprovada a Proposta n.º 11/2021 relativa ao apoio, no 

valor de 4.000€, para apoiar o Grupo de Cantares 

“Casa Velha de Santiago” na aquisição do seu edifício 

sede. 

 

Abertura de Procedimento 

Aprovada a Informação de Abertura de Procedimento 

referente à Promoção da Mobilidade Suave: Zona 

Industrial de Seia à Porta da Estrela, com preço base 

de 776.946,85€. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Informação Prévia 

Indeferido de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2020/227 – Vítor Manuel Costa Caetano – Lameiros 

– catraia de São Romão. 

Indeferido de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2021/1 – Simão Silva, Exploração Agrícola e Turísti-

ca Unipessoal, Lda.- Aldeia de São Miguel. 

Aprovado de acordo com o Parecer o Processo n.º 

01/2020/212 – Confitrav, Lda. – Travancinha. 

 

Alteração de Loteamento Urbano 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

12/2021/1 – Crestelo – Promoção Imobiliária, Lda. - 

Lote A2 – Quinta do Crestelo – Seia. 

 

Pedido de Constituição de Compropriedade – AUGI 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2021/9 – António Manuel Saraiva Lopes – Loriga. 

 

Receção Provisória das Obras de Urbanização 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2018 – Francisco Manuel Sobral Serapicos – Carra-

gozela. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Fábio Alexandre Ferrão Brás – Vila Chã (construção de 

moradia) 
 

Fundação Dr. António Vieira de Tovar de Magalhães e 

Albuquerque – Folhadosa (remodelação e ampliação 

de edifício) 
 

Mário Rodrigues Fonseca – Carragozela (alteração de 

afetação para habitação) 
 

Francisco António Nogueira Martinho – Tourais 

(ampliação de moradia) 
 

Liliana dos Santos Frazão – Lajes (reconstrução de 

edifício – Agro-Turismo) 
 

Rúben Filipe Leandro Pereira – Vila Verde (ampliação 

de moradia) 

 

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final 

referente à aquisição do Sistema Conferência e Ima-

gem para o Salão Nobre, adjudicando-o à empresa 

ISM-TECH, Lda., pelo valor de 19.736€. 
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