
Venda de Parcela - Espaço Empresarial da Abru-

nheira 

Aprovada a Proposta n.º 153/2019 relativa à venda da 

parcela 34 do Plano de Pormenor do Espaço Empresa-

rial da Abrunheira, correspondente ao Artigo Matricial 

1017 – Urbano da Freguesia de Santa Comba, com a 

área total de 5.441m2, à Associação de Municípios da 

Região do Planalto Beirão pelo valor de 80.535.91€. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a Proposta n.º 154/2019 referente ao apoio 

aos estabelecimentos escolares, no ano escolar 

2019/2020, no valor de 5.175€ para o Agrupamento de 

Escolas de Seia, e 4.750€ para o Agrupamento de Es-

colas Dr. Guilherme Correia de Carvalho, destinado às 

bibliotecas escolares e ao funcionamento e apetrecha-

mento dos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do 

ensino básico com material didático-pedagógico. 

 

Aprovada a Proposta n.º 155/2019 relativa ao apoio 

financeiro, no valor de 5.000€, para apoiar a Fábrica da 

Igreja Paroquial de Travancinha, na realização de 

obras na Capela da Nossa Senhora das Virtudes. 

 

Aprovada a Proposta n.º 156/2019 referente ao apoio, 

no valor de 750€, para apoiar a Junta de Freguesia de 

Travancinha na realização de uma mostra gastronómi-

ca. 

 

Aprovada a Proposta n.º 157/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 5.000€, para apoiar a Junta de Freguesia de 

Travancinha na requalificação de arruamentos. 

 

Aprovada Proposta n.º 158/2019 referente ao apoio, no 

valor de 7.500€, para apoiar a Junta de Freguesia de 

Loriga na realização de obras de encaminhamento de 

águas pluviais e sustentação de muros de suporte, na 

Rua do Teixeiro. 

 

Aprovada a Proposta n.º 159/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 10.000€ para apoiar a União de Freguesias de 

Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros na beneficia-

ção do arruamento/caminho Municipal 1203 na Póvoa 

Velha e de muros de suporte na Senhora do Desterro. 

 

Aprovada a Proposta n.º 160/2019 referente ao apoio, 

no valor de 3.500€, para apoiar a União de Freguesias 

de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros na realiza-

ção de um conjunto de eventos inseridos nas comemo-

rações de passagem de ano 2019/2020, a realizar em 

São Romão. 

 

Aprovada a Proposta n.º 161/2019 relativa ao apoio, no 

valor de 2.500€, para apoiar a Associação de Cultura, 

Recreio, Instrução e Desporto da Folgosa da Madalena 

na aquisição de um reboque para transporte de equipa-

mento. 

 

Operações Urbanísticas 

Compatibilização de Uso Industrial com Alvará de 

Utilização (habitação) 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

02/2019/38 – Cláudia Kogake – Carragozela. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

União das Freguesias de Vide e Cabeça – Vide 

(construção de edifício – bar) 
 

Ana Catarina Rogeira Jesus Branquinho – Seia 

(alteração de uso – habitação/comércio) 
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 22/11/2019 

Yellowtree – Unipessoal, Lda. - Chão do Rio – Turismo 

de Aldeia – Travancinha (ampliação de casa de campo) 
 

Edgar Alexandre da Mota Veiga Dolgner – Santa Com-

ba (construção de edifício de apoio) 
 

Miguel Pais Duarte – São Romão (construção de mora-

dia) 
 

Fábrica da Igreja de Sazes da Beira – Sazes da Beira 

(arranjos exteriores do espaço envolvente à Capela 

Sra. Monte Alto) 
 

Maria Graça Moreira Rodrigues Mota Veiga – Torroselo 

(legalização e ampliação de anexo) 
 

Lourenço Brito Mendes – São Romão (legalização e 

alteração de fossa) 
 

António Dias Abrantes da Silva – Vila Cova 

(legalização de moradia) 
 

José Maria Fernandes Abrantes – Santiago 

(legalização de alterações de moradia) 
 

Nuno Miguel Tente Morgado – Vodra (construção de 

moradia e muro de vedação) 
 

União das Freguesias de Torrozelo e Folhadosa – Tor-

roselo (legalização de piscina) 
 

José Marques Brito – Alvoco da Serra (legalização de 

moradia) 
 

David José Saraiva Rodrigues – Tourais (pedido de 

ocupação da via pública) 
 

Carlos Manuel Pinto e Sousa – Torroselo (pedido de 

ocupação da via pública) 
 

Hipóteses Formidáveis, Construções, Lda. - Seia 

(pedido de ocupação da via pública) 

 

Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à montagem, desmonta-

gem e decoração em regime de aluguer de tenda para 

as Festividades de Natal 2019, pelo preço base de 

10.700€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à elaboração e colocação 

de painéis informativos nos acessos às localidades 

afetadas pelos incêndios de 15 de Outubro de 2017 no 

Concelho de Seia, pelo preço base de 16.165€. 

 

Projeto de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

relativo à aquisição de serviços para fornecimento de 

equipamentos, consumíveis e manutenção de sistemas 

de higiene no Estádio Municipal e Pavilhão Gimnodes-

portivo Padre Martinho, adjudicando-o à empresa 

Spast – Sociedade Portuguesa de Aluguer e Serviço 

de Têxteis, S.A., pelo valor de 10.788,20€. 
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