
Plano de Contingência (Covid-19) da Feira Semanal 

e Mercado Municipal 

Ratificada a segunda revisão do Plano de Contingência 

da Feira Semanal e Mercado Municipal - Prevenção e 

Controlo de Infeção por Novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Plano de Contingência do Museu do Brinquedo de 

Seia - Covid – 19 

Aprovado o Plano de Contingência (Covid-19) do Mu-

seu do Brinquedo 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 do Museu do Brinque-

do de Seia instruções claras e procedimentos para a 

utilização deste espaço e que constitui um instrumento 

de orientação para a gestão de meios e ações de pre-

venção de forma a reduzir os riscos de contágio por 

COVID19 e de resposta ao aparecimento de casos 

suspeitos de infeção. 

 

Plano de Contingência do Centro de Interpretação 

da Serra da Estrela - Covid – 19 

Aprovado o Plano de Contingência (Covid-19) do Cen-

tro de Interpretação da Serra da Estrela - 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 for-

necer a todos os utilizadores e colaboradores do Cen-

tro de Interpretação da Serra da Estrela instruções cla-

ras e procedimentos para a utilização deste espaço e 

que constitui um instrumento de orientação para a ges-

tão 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. 

Plano de Contingência do Posto de Turismo de 

Seia - Covid – 19 

Aprovado o Plano de Contingência (Covid-19) do Posto 

de Turismo de Seia - Prevenção e Controlo de Infeção 

por Novo Coronavírus (COVID-19) que tem por objetivo 

dar resposta à necessidade de planear uma interven-

ção eficaz e concertada e de fornecer a todos os utili-

zadores e colaboradores do Posto de Turismo de Seia 

instruções claras e procedimentos para a utilização 

deste espaço e que constitui um instrumento de orien-

tação 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. 

 

Acordo de Colaboração 

Aprovado o Acordo de Colaboração entre o Ministério 

da Educação e o Município de Seia que define as con-

dições de transferência para o Município das atribui-

ções, designadamente a elegibilidade, enquanto enti-

dade beneficiária, para a intervenção de requalificação 

para remoção de materiais de construção com amianto 

na sua composição da Escola Básica de Tourais-

Paranhos e Escola Básica Dr. Abranches Ferrão. 

Concurso Público para Aquisição de Energia Elétri-

ca 

Aprovada a proposta n.º 61/2020 referente ao protocolo 

a ser celebrado entre a ENERAREA – Agência Regio-

nal de Energia e Ambiente do Interior e os Municípios 

de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fi-

gueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fun-

dão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Penamacor, 

Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e a AMCB – Associa-

ção de Municípios da Cova da Beira, que visa o esta-
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belecimento de regras para constituição de um agrupa-

mento de entidades adjudicantes para lançamento de 

procedimento aquisitivo e subsequente celebração de 

contrato(s) em ordem à aquisição de energia elétrica 

em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão 

normal para as diversas instalações das entidades 

subscritoras e à autorização prévia para a assunção 

dos compromissos plurianuais inerentes ao(s) contrato

(s) a celebrar, de acordo com o previsto na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

compromissos plurianuais esses a autorizar em valor 

correspondente ao dos encargos de 2021, 2022 e 

2023, e que se estimam no valor anual de 

3.001.431,48€, mais IVA. 

 

Declaração de Utilidade Pública 

Aprovada a proposta n.º 62/2020 respeitante à aprova-

ção da declaração de utilidade pública para efeitos de 

expropriação de de uma parcela com a área de 253 m
2
, 

sita na União de freguesias de Carragozela e Várzea 

do Meruge, concelho de Seia, a desanexar do prédio 

rustico Moita Velha inscrito na matriz predial rústica sob 

o artigo 1375, com a área total de 18.900,00m
2
, pelo 

valor e 212,52€. 

 

Contrato de Comodato 

Aprovada a proposta n.º 63/2020 referente à aprovação 

do Contrato de Comodato entre o Município de Seia e 

o GM Família da Estrela tendo por objeto o prédio ur-

bano sito no Pereiro, na União de Freguesias de Tou-

rais e Lajes no Concelho de Seia, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 1137, da referida União de 

Freguesias, a fim de que sirva para a instalação da 

respetiva sede e realização de atividades por parte do 

GM Família da Estrela. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 64/2020 relativa ao apoio, no 

valor de 6.000€, para a União das Freguesias de Car-

ragozela e Várzea de Meruge, destinado à manuten-

ção/beneficiação de caminhos rurais em Carragozela, 

Várzea de Meruge e Arcozelo de Várzea. 

Aprovada a proposta n.º 65/2020 relativa ao apoio, no 

valor de 5.000€, para apoiar a Fábrica da Igreja Paro-

quial da Freguesia de Paranhos da Beira na realização 

de obras de beneficiação da Igreja Matriz , que con-

templam a substituição de telhado e pinturas interiores 

e exteriores. 

 

Aprovada a proposta n.º 66/2020 relativa ao apoio, no 

valor de 2.500€, para apoiar a Associação de Despor-

to, Cultura e Recreativa da Lapa de Tourais na realiza-

ção de obras beneficiação do edifício sede . 

 

Aprovada a proposta n.º 67/2020 referente ao apoio, 

no valor de 3.000€, para apoiar o Agrupamento de Es-

colas de Seia na realização de obras de pequena con-

servação e reparação de equipamentos, na Escola Se-

cundária de Seia. 

 

Apoios Ação Social Escolar 2020/2021 e Pagamen-

to dos Cadernos de Atividades dos Alunos do 1.º 

Ciclo 

Aprovada a proposta n.º 68/2020 relativa ao apoio, no 

valor de 27.000€, para todos os alunos do 1.º ciclo que 

apresentem condições de acesso aos apoios da ação 

social escolar, bem como o pagamento dos cadernos 

de atividades a todos os alunos do 1.º ciclo que fre-

quentem as escolas do concelho no ano letivo 

2020/2021, através da disponibilização de vouchers a 

utilizar pelos encarregados de educação nas papelari-

as/livrarias do Concelho aderentes: Crisfal, Papelaria 

Unipessoal, Lda.; Galeria Paz de Espírito; Livraria Pa-

pelaria Neves; Oficina das Artes, Lda.; Porta Lápis – 

Livraria e Papelaria, Lda. 

 

Trabalhos Complementares 

Aprovados os trabalhos complementares, no valor de 

30.161,66€, da empreitada de execução da rede de 

drenagem de águas residuais e ETAR de Barriosa, re-

sultantes de circunstâncias imprevistas e não previstas. 

Aprovados os trabalhos complementares, no valor de 

21.634,41€, da empreitada DGUOT/07/2018 – Requali-

ficação da Escola Básica Dr. Abranches Ferrão, Arrifa-
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na, resultantes de circunstâncias imprevistas e não 

previstas. 

 

Aprovados os trabalhos complementares , no valor de 

20.319,28€, da empreitada DGUOT/01/2019 – Requali-

ficação da Escola Básica de Tourais/Paranhos, resul-

tantes de circunstâncias imprevistas e não previstas. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Certidão de Compropriedade – AUGI 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2020/46 – Paulo José Marques Fernandes e outros 

– Santa Comba. 

 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2020/49 – Adriano de Jesus da Silva Pinto – Santa 

Comba. 

 

Pedido de Certidão de Destaque 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2020/42 – Vasco Madeira Marques – Av.ª José Joa-

quim Pereira – Sandomil. 

 

Relatório da Comissão nos termos do artigo 93.º o 

Regulamento de Urbanização e Edificação, Com-

pensação e Taxas Urbanísticas (RMUE) 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2019/119 – O Pastor da Serra – Produtos Alimenta-

res, Lda. – Zona Industrial de Seia, Polo I. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Vítor Marques Figueiredo - São Romão (construção de 

moradia) 
 

Assucena Maria Dias P Marques – Folgosa da Madale-

na (alteração de edifício – alojamento local) 
 

João Carlos Cruz Maximino – Sabugueiro (reabilitação 

de moradia) 
 

Maria Guia Santos Martinho – Alvoco da Serra 

(alteração e ampliação de habitação) 
 

José Carlos Freire Silva – Casal do Rei (alteração e 

legalização de edifício) 

António Manuel Ferreira Santos – Eirô (reconstrução e 

ampliação de moradia) 
 

Ângela Velte – Vila Verde (reconstrução de edifício) 
 

António Costa Feitor – Girabolhos (legalização de mo-

radia) 
 

Luís Manuel Marrão Oliveira – Pinhanços (pedido de 

ocupação da via pública) 
 

Pessoa & Pessoa, Lda. - Tourais (pedido de ocupação 

da via pública) 
 

Teresa da Ascenção Simões Borges – São Martinho 

(pedido de ocupação da via pública) 

 

Informação 

A Câmara tomou conhecimento da informação relativa 

à denúncia do Contrato de Comodato entre o Município 

de Seia e o Moto Clube de Seia – Antiga Escola do 

Pereiro, por se constatar que a instituição não realiza 

qualquer atividade há mais de um ano. 

 

Informação de Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa ao Licenciamento e Ma-

nutenção de ERP – Enterprise Resource Planning – 

AIRC, pelo valor base de 17.300€. 

 

Projeto de Decisão de Adjudicação 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação referente à empreitada de pavimenta-

ção de arruamentos em Vales de Baixo e Vodra, adju-

dicando-a à empresa Biosfera Construções Unipesso-

al, Lda., pelo valor total de 14.224€. 

 

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final rela-

tivo à elaboração do projeto de requalificação da Esco-

la Secundária de Seia, adjudicando-o à empresa Mi-

guel Viseu Coelho, Arquitetos Associados, Lda., pelo 

valor total de 136.480€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final refe-
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rente ao fornecimento continuado de agregado britado 

e não britado - 2020, adjudicando-o à empresa Irmãos 

Almeida Cabral, Lda., pelo valor total de 35.161,30€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Segundo Relatório 

Final relativo à beneficiação de passeio junto ao Edifí-

cio Jardim, Av. Luís Vaz de Camões – Seia, adjudican-

do-o à empresa Fonseca & Fonseca, Lda., pelo valor 

total de 49.531,20€. 

 

Pacto Institucional para a Valorização da economia 

Circular na Região Centro 

A Câmara tomou conhecimento do Pacto Institucional 

celebrado entre a CCDRC - Comissão de Coordenação 

da Região Centro e a Câmara Municipal de Seia que 

visa a subscrição de compromissos que irão contribuir 

para a implementação da Agenda de Economia Circu-

lar do Centro. 
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