
Prestação de Contas 2019 

Aprovada a Prestação de Contas 2019 da Câmara 

Municipal. 

 

Saldo de Gerência 2019 

Aprovada a proposta n.º 33/2020 referente à utilização 

do Saldo de Gerência 2019, no montante de 

1.743.297,83€. 

 

Revisão ao Orçamento e GOP 2020 

Aprovada a primeira revisão ao Orçamento e Grandes 

Opções do Plano 2020. 

 

Relatório de Sustentabilidade 2019 

Aprovado o Relatório de Sustentabilidade 2019 do 

Município de Seia, que evidencia a dinâmica da 

Câmara Municipal sobre as questões do 

desenvolvimento e da sustentabilidade, no âmbito da 

estratégia que tem vindo a ser desenvolvida por toda a 

sua estrutura, dos quadros técnicos aos políticos, para 

a qual muito têm contribuído as parcerias que, a 

diferentes níveis, o Município tem vindo a estabelecer. 

 

Medidas Excecionais e Temporárias de Apoio – 

COVID 19 

Aprovada a proposta n.º 34/2020 relativa às medidas 

excecionais e temporárias de apoio às famílias, às 

empresas e ao emprego como resposta à situação 

epidemiológica provocada pelo Coronavírus – COVID 

19, nomeadamente medidas de apoio social, de apoio 

aos estímulo económico, de apoio sanitárias. 

 

Venda Itinerante no Concelho 

Ratificada a proposta n.º 35/2020 referente à 

autorização no concelho de Seia para venda itinerante 

de bens de primeira necessidade ou de outros bens 

considerados essenciais na presente conjuntura (pão, 

carne, peixe, fruta e mercearia), bem como o transporte 

e entrega de medicamentos, sendo os vendedores 

obrigados a cumprir um plano de contingência e as 

ordens emanadas das Instituições de Saúde e a usar, 

pelo menos, máscara e luvas e ter consigo desinfetante 

para limpeza após cada atendimento, bem como res-

peito pela distância de segurança, que deverá ser de 2 

metros em relação a cada pessoa. Deverá ser evitado, 

preferencialmente, grandes aglomerados habitacionais, 

bem como em simultâneo a presença de mais de 1 

vendedor no mesmo espaço, sendo os vendedores 

itinerantes cuja atividade seja permitida responsáveis 

por assegurar o cumprimento das regras de segurança 

e higiene e das regras de atendimento prioritário, pre-

vistas no Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril, ou outro 

diploma que venha a regulamentar o Estado de Emer-

gência decretado pelo Presidente da República. 

 

Equipa de Intervenção Permanente 

Aprovada a proposta n.º 36/2020 relativa ao apoio, no 

valor de  no valor total de 31.530,69€, a transferir para 

a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Seia, para apoiar o funcionamento da Equipa de 

Intervenção Permanente. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 37/2020 referente ao apoio 

para os Ranchos, Órfeões e Bandas de Música do con-

celho, designadamente: 

 

Reunião de Câmara de 24 de abril 

 2020 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 24/04/2020 

Aprovada a proposta n.º 38/2020 relativa ao apoio, no 

valor de 2.000€, para a Cruz Vermelha Portuguesa – 

Núcleo de Seia, destinado a atividades que esta 

promove. 

 

Instalação de Ilhas Ecológicas 

Aprovada a proposta n.º 39/2020 referente à aquisição 

de parcelas de terreno para instalação de ilhas 

ecológicas, numa área de 32m
2
 cada, pelo valor de 

15€/m2, no global de 480€/cada, a retirar dos artigos a 

seguir discriminados: 

1 - o prédio pertencente ao Senhor José Manuel 

Abrantes Amaral, inscrito no Serviço de Finanças, 

Repartição 1279 - Seia, com o artigo matricial n.º 4870 

de natureza urbana, com a área total de 954m
2
; 

2 - o prédio pertencente ao LusoLã - Fabricação Fios 

Texteis SA,  inscrito no Serviço de Finanças, 

Repartição 1279 - Seia, com o artigo matricial n.º 4177 

de natureza urbana, com a área total de 5400m
2
; 

3 - o prédio, pertencente ao Condomínio Edifício 

Marialva, inscrito no Serviço de Finanças, Repartição 

1279 - Seia, com o artigo matricial n.º 2435, de 

natureza urbana constituído em regime de propriedade 

horizontal destinado a habitação, com a área total de 

2109m
2
. 

 

Autos de Suspensão 

Ratificada a prorrogação do auto de suspensão  do 

prazo de contagem da empreitada da rede de 

drenagem de águas residuais e ETAR de Barriosa, 

com início no dia sete de abril de 2020 e por tempo 

indeterminado, sem custos para as partes. 

 

Ratificado o auto de suspensão da empreitada de 

reabilitação viária da Estrada Municipal 504-2 – 

Carragozela, com início no dia seis de abril de 2020 e 

por tempo indeterminado, sem custos para as partes. 

 

Ratificado o auto de suspensão dos trabalhos da 

empreitada de reabilitação do Conservatório/Casa das 

Artes II, com início no dia seis de abril de 2020 e por 

tempo indeterminado, sem custos para as partes. 

 

Operações Urbanísticas 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

01/2020/53 - António de Brito Santos – Teixeira. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Manuel de Brito – Loriga (Construção de um tanque) 

 

Hélder Marques Correia da Silva – Outeiro (Alteração 

de garagem) 

 

Bafoil & Bafoil, Lda. - Abrunheira – Vila Chã 

(Construção de pavilhão) 

 

Obviousblend, Lda. - Pinhanços (Alteração de edifício) 

 

Ana de Magalhães Barbosa – Paranhos da Beira 

(Reconstrução e ampliação de moradia) 

 

Francisco Fernandes Mendes – São Romão 

(Construção de arrumos) 

 

Miguel Ângelo de Almeida Gonçalves – Lapa de 

Tourais (Legalização de ampliação de arrumos e 

construção de muro – indeferido) 

 

Comissão Fabriqueira da Igreja de Valezim – Valezim 

(Alteração de edifício / arranjos exteriores) 

 

Vítor Alexandre de Oliveira Pessoa – Carragozela 

(Construção de moradia) 
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Banda Academia de Santa Cecília - S. Romão 5.100€ 

Filarmónica 1º de Janeiro – Carragozela  5.100€ 

Banda Torroselense Estrela d’Alva 5.100€ 

Sociedade Musical Estrela da Beira–Sta. Marinha 5.100€ 

Sociedade Recreativa a Musical Loriguense 5.100€ 

Orfeão de Seia 3.100€ 

Orfeão Estrela da Serra 3.100€ 

Rancho Folclórico de Seia 5.100€ 

Rancho Folclórico Os Pastores de São Romão 5.100€ 

Rancho Folclórico de Paranhos 5.100€ 

Rancho Folclórico Estrela de Alva - Vila Cova 5.100€ 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 24/04/2020 

Isabel Maria Sousa Rodrigues Correia – Lajes 

(Alteração/Ampliação de edifício – arrumos) 

 

Carla Sofia Pereira Almeida – Casal de Travancinha 

(Reconstrução de moradia) 

 

Fernanda Maria Cardoso Gonçalves – Vide 

(Legalização/Remodelação de edifício de arrumos) 

 

Renasceia – Hotelaria e Restauração, Lda. - Catraia de 

São Romão (Ocupação de via pública) 

 

Almeida & Alves - Sazes da Beira (Ocupação de via 

pública – corte de estrada) 

 

Decdanicris, Lda. - Seia (Alteração de ampliação de 

edifício) 

 

Vera Lúcia Mendes Pina - Sandomil (Reconstrução de 

arrumos) 

 

Lidl & Companhia, Lda. - Seia (Construção de 

hipermercado – alterações) 

 

Paulo Jorge Gouveia Pita – Travancinha (Alteração de 

moradia) 

 

Informações de Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento do fornecimento do Projeto 

de Estruturas Viárias em Sandomil, Teixeira de Baixo, 

Corgas e Cabeça, com preço base de 60.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento do fornecimento dos Proje-

tos de Urbanização e Requalificação Rodoviária em 

Vodra, da EM 522-4 (Arrifana), da EM 522-2 (St.ª Mari-

nha/Pinhanços) e da EM 502-2 (EN 231 - Lapa de Tou-

rais – Lajes), com preço base de 90.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento da empreitada de Beneficia-

ção de Passeio Junto ao Edifício Jardim, Av. Luís Vaz 

de Camões – Seia, com preço base de 49.997,80€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento da empreitada de  Requalifi-

cação do Arruamento de Acesso ao Estaleiro Municipal 

– Polo II, com preço base de 59.687,38€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento da empreitada Trabalhos de 

Requalificação e Promoção da Mobilidade em Seia, 

São Romão e Vila Chã, com preço base de 

34.941,10€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento da empreitada de Repara-

ção Pontual da Pista Principal do Aeródromo – Seia, 

com preço base de 19.444,91€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento da Aquisição de Serviços 

para a Manutenção do Relvado do Estádio Municipal 

de Seia , com preço base de 25.200€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento da Prestação de Serviços 

de Auditor Externo para o Triénio 2020 a 2022, com 

preço base de 37.800€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento da Prestação de Serviços 

na Área da Engenharia Florestal, com preço base de 

14.000€. 

 

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final do 

fornecimento Continuado de Pneus, Respetivos 

Acessórios e Serviços Conexos – 2020, adjudicando-o 

à empresa Seiauto Pneus, Lda., pelo valor de 

10.527,06€ e até ao valor de 40.000€. 
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