
Protocolo para a Formação em Contexto de Traba-

lho 

Aprovado o Protocolo para a Formação em Contexto 

de Trabalho entre o Instituto Superior de Engenharia 

de Coimbra e o Município de Seia, que tem por objetivo 

estabelecer as formas de cooperação entre os dois 

outorgantes, as quais visam a organização e imple-

mentação da formação em contexto de trabalho na Câ-

mara Municipal, a desenvolver pelos alunos no curso 

técnico superior profissional em Proteção Civil, regula-

do pelo Decreto Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de 

agosto. 

 

Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino 

superior no ano escolar 2019/2020 

Aprovada a proposta n.º 2/2020 relativa à atribuição de 

bolsas de estudo a alunos do ensino superior no ano 

escolar 2019/2020, designadamente 10 bolsas para 

alunos deslocados, no valor global de 12.500,00€ 

(1.250,00€/bolsa) e 3 bolsas para alunos da Escola 

Superior de Turismo e Hotelaria de Seia, no valor glo-

bal de 2.250,00€ (750,00€/bolsa). 

 

Regulamento de Comparticipação em Medicamen-

tos 

Aprovada a proposta n.º 3/2020 relativa ao Regulamen-

to de Comparticipação em Medicamentos, que estabe-

lece a aprovação de uma verba de 5.000,00€, até ao 

limite de 50 beneficiários, destinada à comparticipação 

financeira de 50%, na parte que cabe ao utente, na 

aquisição, mediante recita médica, de medicamentos 

comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, de-

correndo o processo de candidatura, no ano de 2020, 

entre o dias dias 2 e 31 de março. 

Regulamento Municipal de Atribuição dos Donati-

vos Financeiros do Município de Seia 

Aprovada a proposta n.º 4/2020 relativa à remessa ao 

órgão deliberativo do Regulamento Municipal de Atri-

buição dos Donativos Financeiros do Município de Seia 

- Conta Solidária Incêndios 2017. 

PAADF - Participação do Ténis de Mesa na Época 

Desportiva 2019/2020 e Objetivos do BTT Alcança-

dos na Época Desportiva 2018-2019 

Aprovada a proposta n.º 5/2020 referente ao apoio no 

âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Des-

portivo Federado pela participação do Ténis de Mesa 

na época desportiva 2019/2020 e objetivos do BTT al-

cançados na época desportiva 2018-2019, designada-

mente: 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS SEIA 

(Participação – Ténis de Mesa 2019-2020) 

 

CLUBE BTT SEIA 

(Objetivos - 2018-2019) 

 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 6/2020 relativa ao apoio, no 

valor de 5.000€, para a Fábrica da Igreja de Santiago, 

destinado à realização de obras de beneficiação na 

Capela de Santo Amaro. 

 

Informação de Abertura de Procedimento 

Ratificada a informação de abertura de procedimento 

Reunião de Câmara de 24 de janeiro 

 2020 

Campeonatos Associativos Séniores 1.000,00 € 
TOTAL 1.000,00 € 

2.º Lugar Individual Élite – Taça 
Portugal XCO 

330,00 € 

TOTAL 330,00 € 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 24/01/2020 

relativa à elaboração do projeto de requalificação da 

Escola Secundária de Seia, com preço base de 

195.000,00€. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Cristina Maria de Almeida Cardoso Tita – Vodra 

(construção de anexo e muro de vedação confinante 

com a via pública) 
 

Vasco Fonseca Nascimento – Seia (alteração de edifí-

cio – legalização) 
 

Carla Sofia Pereira Almeida – Casal de Travancinha 

(reconstrução de moradia) 
 

Fernando Henrique Gavinhos – Sandomil (ampliação e 

alteração de moradia) 
 

Pedro Miguel Sobral Serapicos – Sameice (construção 

de moradia) 
 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regio-

nal da Guarda – Torrozelo (construção de moradia) 
 

José Manuel Maria Ramos – Santa Eulália (construção 

de muro de vedação) 
 

Carlos Alberto Monteiro da Silva – São Romão 

(construção de muro de vedação) 
 

Jorge Fernandes da Costa – São Romão (pedido de 

reapreciação do processo – construção de moradia e 

muros de vedação) 
 

Graciano Jorge Mendes Moura – Sandomil (legalização 

de serralharia) 
 

Lidl & Companhia – Seia (construção de edifício – hi-

permercado) 
 

Irmãos Castanheira, Lda. - Seia (ampliação de pavilhão 

– Padaria) 
 

Lógica Combinada, Lda. - Vila Chã (construção de ar-

mazém) 
 

Filipe Ricardo Simões Marques – Travancinha 

(legalização de anexo) 

 

Mário Paulo Nunes Inácio – Travancinha (alteração de 

edifício – alojamento local) 
 

Luís Miguel Almeida Pinto – Sameice (reconstrução de 

moradia) 
 

Luís Pedro Jesus Figueiredo – Vodra (reconstrução de 

moradia) 

 

Aberturas de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à prestação de serviços 

na Divisão Sociocultural/Casa Municipal da Cultura – 

Criação e Dinamização do Serviço Educativo, pelo pre-

ço base de 18.666,72€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento referente à prestação de serviços 

na Divisão Sociocultural – Apoio na Criação e Conce-

ção de Suportes Gráficos e de Comunicação, pelo pre-

ço base de 18.666,72€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

Relativo ao projeto da estrutura de suporte rodoviário 

na Rua da Carvalha ao Outeiro – Seia, adjudicando-o à 

empresa Central Projetos, Lda., pelo valor total de 

19.900,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final rela-

tivo ao fornecimento continuado de misturas betumino-

sas a frio – 2019, adjudicando-o à empresa Irmãos Al-

meida Cabral, Lda., pelo valor total de 106.413,60€. 
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