
Protocolo de Parceria entre a Entidade Regional de 

Turismo do Centro de Portugal e a Câmara Munici-

pal de Seia 

Aprovada a Minuta do Protocolo de Parceria entre a 

Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e 

a Câmara Municipal de Seia no âmbito do apoio ao 

CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental 

da Serra da Estrela – 2019. 

 

Proposta n.º 169/2019 

Aprovada a Proposta n.º 169/2019 respeitante à apro-

vação de alterações aos documentos e estudos técni-

cos, e da Minuta do Regulamento Intermunicipal dos 

Serviços de Abastecimento de Água (AA) e SAR e 

Constituição de Empresa Intermunicipal entre o Municí-

pio de Seia, o Município de Gouveia e o Município de 

Oliveira do Hospital, de Serviços de AA, Saneamento 

de Águas Residuais (SAR) e Outros Serviços, no Se-

guimento da Deliberação da Assembleia Municipal de 

25 de Fevereiro de 2019. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a Proposta n.º 170/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 3.000€, para a Junta de Freguesia de Vila Co-

va destinado à realização de obras estabilização de um 

talude de suporte à EM 516. 

 

Aprovada a Proposta n.º 171/201 referente ao apoio, 

no valor de 6.500€, para apoiar a Junta de Freguesia 

de Santiago na realização de obras de requalificação e 

calcetamento do Largo da Eira. 

 

Aprovada a Proposta n.º 172/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 15.000€, para a União das Freguesias de 

Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros visando a reali-

zação de obras de beneficiação do seu estaleiro. 

 

Aprovada a Proposta n.º 173/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 45.000€, para a União das Freguesias de Car-

ragozela e Várzea de Meruge, destinado à realização 

de obras de ampliação do cemitério de Carragozela – 

3ª Fase. 

 

Aprovada a Proposta n.º 174/2019 referente ao apoio 

extraordinário, no valor de 10.000€, para o piloto Mário 

Patrão, referente à época 2018, de acordo com o pre-

visto no Ponto 4 do Programa de Apoio ao Associativis-

mo Federado. 

 

Aprovada a Proposta n.º 175/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 500€, para apoiar a Associação Nacional de 

Criadores de Ovinos da Serra da Estrela - ANCOSE 

nas atividades promovidas, nomeadamente na parceria 

no âmbito da feira do queijo da Serra da Estrela. 

 

Aprovada a Proposta n.º 176/2019 relativa ao apoio, no 

valor e 500€, para apoiar a Liga dos Amigos e Criado-

res do Cão Serra da Estrela – LICRASE nas atividades 

promovidas, nomeadamente na parceria no âmbito da 

feira do queijo da Serra da Estrela. 

 

Aprovada a Proposta n.º 177/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 500€, para apoiar a Associação de Artesãos 

da Serra da Estrela nas atividades promovidas, nomea-

damente na parceria no âmbito da feira do queijo da 

Serra da Estrela. 

 

Aprovada a Proposta n.º 178/2019 referente ao apoio, 

no valor de 1.000€, para o Grupo Desportivo Loriguen-

se, para a realização da 33ª Corrida de São Silvestre 
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da Vila de Loriga. 

 

Aprovada a Proposta n.º 179/2019 relativa ao apoio no 

valor de 4.000€, para apoiar a Associação Florestal da 

Encosta da Serra da Estrela - URZE nas atividades 

promovidas em parceria com o Município, tendo por 

objetivo promover e apoiar o desenvolvimento de 

ações ligadas à produção, exploração e conservação 

da floresta. 

 

Aprovada a Proposta n.º 180/2019 referente ao apoio, 

no valor de 2.000€, para apoiar o Rancho Folclórico de 

Paranhos na realização de obras de restauro do palco 

e nas atividades promovidas com o seu grupo de con-

certinas. 

 

Aprovada a Proposta n.º 181/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 4.000€, para apoiar a Academia Sénior de 

Seia nas atividades promovidas. 

 

Aprovada a Proposta n.º 182/2019 referente ao apoio, 

no valor de 1.000€, para apoiar a Associação de Can-

tares Gerações de Carragozela na aquisição de fardas. 

 

Venda de Lotes – Zona Industrial de Paranhos da 

Beira 

Aprovada a Proposta n.º 183/2019 relativa à venda dos 

lotes de terreno N.º 7 e N.º 8, com a área de 1.016 m
2
, 

na Zona Industrial de Paranhos da Beira, correspon-

dente ao Artigo Matricial 1839 – Urbano da Freguesia 

de Paranhos da Beira e de 1834m
2
 correspondente ao 

Artigo Matricial 1840 – Urbano da Freguesia de Para-

nhos da Beira, respetivamente ao preço de 1€/m
2
, à 

empresa P4 AUTO, Lda., Manutenção e Reparação de 

Veículos Automóveis pelo valor total de 2.850,00€. 

 

Operações Urbanísticas 

Informação Prévia 

Aprovado de acordo com o parecer o processo N.º 

01/2019/3 – Freguesia de Loriga – Loriga. 

 

Aprovado de acordo com o parecer o processo N.º 

01/2019/210 – Maria da Guia dos Santos Martinho – 

Vasco Esteves de Baixo – Alvoco da Serra. 

 

Certidão de Destaque 

Aprovado de acordo com o parecer o processo N.º 

10/2019/115 – Maria da Natividade Borges de Amaral 

Caseiro – Rua Nova – Santa Eulália. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Alpendres Autênticos, Lda. - Póvoa Velha (alteração de 

edifício – alojamento local) 
 

Leta Maria de Campos Mendes – São Romão 

(reconstrução de arrumos) 
 

José Borges Neves – Pinhanços (pedido de ocupação 

de via pública) 
 

Lanterna de Pedra Filmes, Lda. - Loriga (construção de 

edifício – hotel) 
 

S.R.L. - Os Meus Serviços de Limpeza, Unipessoal, 

Lda. - Zona Industrial de Paranhos da Beira 

(construção de parque de armazenagem de garrafas 

de GPL) 
 

Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A – 

Vide (infraestruturas de radiocomunicações) 
 

Cecília Maria Marques de Brito – São Romão 

(construção de muro de vedação) 
 

Leslie Karen Holstrom – Sameice (alteração de mora-

dia e construção de piscina) 
 

Mário Nunes – Construção Imobiliária Unipessoal, 

Lda. - São Romão (construção de moradia) 
 

Manuel Garcia da Silva – Casal do Rei (alteração e 

ampliação de edifício) 
 

Alves Bandeira & C.ª, S. A. - Quintela (alteração de 

edifício) 
 

Vania Marisa Reis Figueiredo, Unipessoal Lda. - Car-

ragozela (reconstrução e ampliação de edifício – fabri-

co de salgados) 
 

Belarmino Mendes Tomás – Folgosa da Madalena 
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 20/12/2019 

(legalização de anexo) 
 

Fernando Reis dos Santos – Loriga (adaptação de loja 

comercial - restauração/bebidas) 
 

João da Silva Dias – Vila Cova (ampliação de arru-

mos) 
 

Acácio Cruz Marques – Folgosa da Madalena 

(ocupação da via pública) 

 

Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à aquisição de Hardware 

– Município de Seia, pelo preço base de 23.000,00€. 

 

Projetos de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

de adjudicação relativo à definição de estratégia inter-

pretativa e expositiva para o Centro de Interpretação da 

Serra da Estrela, adjudicando-o à empresa Glorybox, 

Lda. pelo valor de 72.890,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

relativo à Montagem, Desmontagem e Decoração em 

Regime de Aluguer de Tenda para as Festividades de 

Natal 2019, adjudicando-o à empresa VTE Eventos 

Lda., pelo valor total de 10.700,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

relativo à prestação de serviços de nadadora salvado-

ra, adjudicando-o a Beatriz da Conceição Nunes Gou-

veia, pelo valor total de 18.666,72€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

relativo à prestação de serviços de nadador salvador, 

adjudicando-o a Pedro Augusto Bigotte da Veiga, pelo 

valor total de 18.666,72€. 

 

Relatórios Finais 

A Câmara tomou conhecimento do relatório final relati-

vo à empreitada de drenagem pluvial de parque de es-

tacionamento e correção de entroncamento junto à 

Urbanização Milenium, adjudicando-o à empresa Confi-

trav, Lda. pelo valor de 19.787,53€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do relatório final relati-

vo à elaboração e colocação de paineis informativos 

nos acessos às localidades afetadas pelos incêndios de 

15 de outubro de 2017, no concelho de Seia, adjudi-

cando-o à empresa José Manuel Ramos Loureiro, pelo 

valor de 15.900,00€ 

 

Despachos 

A Câmara tomou conhecimento do Despacho N. 

29/2013 – Delegação e Subdelegação de Competências 

da Câmara Municipal de Seia – António Luciano da Silva 

Ribeiro. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Despacho N. 

30/2013 – Delegação e Subdelegação de Competências 

da Câmara Municipal de Seia – Ana Cristina Cardoso. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Despacho N. 

31/2013 – Delegação e Subdelegação de Competências 

da Câmara Municipal de Seia – Margarida Isabel Garcia 

Nereu. 
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