
Plano de Contingência (Covid-19) da Ludoteca Mu-

nicipal de Seia 

Ratificado o Plano de Contingência (Covid-19) da Lu-

doteca Municipal 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 da Ludoteca Municipal 

de Seia instruções claras e procedimentos para a utili-

zação deste espaço e que constitui um instrumento de 

orientação para a gestão de meios e ações de preven-

ção de forma a reduzir os riscos de contágio por COVI-

D19 e de resposta ao aparecimento de casos suspeitos 

de infeção. 

 

Regulamento Interno 

Aprovado o Regulamento Interno de Utilização da Frota 

Automóvel do Município de Seia que tem por objetivo 

organizar e disciplinar a utilização dos meios de trans-

porte municipais. 

 

Atribuição das Campânulas Municipais de Mérito 

Aprovada a Proposta n.º 58/2020 referente à atribuição 

das Campânulas Municipais de Mérito no ano de 2020, 

designadamente: Campânulas Municipais de Mérito e 

Dedicação: Jorge Augusto Nunes; José António da 

Costa Fonseca; José Manuel Ramos Loureiro; Campâ-

nulas de Mérito Empresarial: Carlos António Gonçalves 

Catarino; Gate 21; e Campânulas de Mérito Cultural: 

Eduardo Manuel Mendonça; Rui Gomes Veloso Costa. 

 

Atribuição dos Prémios de Mérito Escolar 

Aprovada a proposta n.º 59/2020 relativa à atribuição 

dos prémios de mérito escolar no ano de 2020, propon-

do a atribuição de 300€ a cada aluno (no total de 9) 

dos seguintes estabelecimentos de ensino: Agrupa-

mento de Escolas de Seia, Agrupamento de Escolas 

Dr. Guilherme Correia de Carvalho, Escola Evaristo 

Nogueira, Escola Profissional Serra da Estrela, Escola 

Superior de Turismo e Hotelaria e Conservatório de 

Música. 

 

Publicitação de Início de Procedimento de Discus-

são Pública 

Aprovada a proposta n.º 60/2020 referente à publicita-

ção de início de procedimento de discussão pública do 

projeto de regulamento de utilização partilhada de bici-

cletas do Município de Seia: Bike Sharing – GINGA, 

pelo período de trinta dias, para recolha de sugestões. 

 

Informação de Abertura de Procedimento 

Ratificada a Informação de Abertura de Procedimento 

da empreitada de gestão da pressão nos sistemas de 

distribuição de água em Seia e São Romão, com valor 

base de 158.872,50€. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Certidão de Compropriedade 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2020/35 – Ana Rita Henriques (mandatária de Ân-

gela Maria Coelho Lopes) – São Martinho. 

 

Pedido de Certidão de Destaque 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2020/37 – José dos Santos Batista – Rua dos Oli-

vais – Tourais – União de Freguesias de Tourais e La-

ges. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Lourenço Brito Mendes – São Romão (legalização e 

ampliação de fossa – reparação automóvel) 

Reunião de Câmara de 2 de julho 

 2020 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 2/07/2020 

Confitrav. Lda. - Travancinha (construção de muro de 

vedação) 
 

Fernando Reis dos Santos – Loriga (adaptação de loja 

comercial – restauração/bebidas) 
 

Climaserra – Elect. Ar Condicionado Lda. - Quinta da 

Veiga (alteração de edifício alojamento local) 
 

Pedro Marques Almeida – Arrifana (alteração de mora-

dia casa de campo) 
 

Tom Germain R de Loose – Travancinha (alteração e 

ampliação de moradia habitação) 
 

Luís Filipe Madeira Gonçalves – Vila Cova (alteração 

de edifício habitação) 
 

Orlando Manuel Fonseca Loureiro – Girabolhos 

(legalização de moradia) 
 

Maria Helena Madeira Minas Costa – Sandomil (pedido 

de ocupação de via pública) 
 

Maria Alice Rodrigues Nunes – Seia (ocupação da via 

pública) 
 

Guilherme Abrantes Cruz – São Romão (pedido de 

ocupação da via pública) 
 

Administração do Edifício D. Pedro – Seia (pedido de 

ocupação da via pública) 
 

Maria Celeste Rodrigues Marques – São Romão 

(pedido de ocupação da via pública) 
 

Maria Carmo Lopes Almeida – Lapa de Tourais (pedido 

de ocupação da via pública) 
 

Joaquim José Rodrigues Figueiredo – São Romão 

(pedido de ocupação da via pública) 

 

Nomeação de Conselheiros Locais para a Igualdade 

A Câmara tomou conhecimento do Despacho de No-

meação para o desempenho das funções de Conse-

lheiros Locais para a Igualdade a Senhora Ana Paula 

Fonseca Cunhal Melo Henriques e o Senhor António 

João Marques Alves, tendo em conta que são detento-

res de qualidades e competências relevantes. 

 

Informação de Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa ao fornecimento e insta-

lação de guardas metálicas de segurança, pelo preço 

base de 23.115,42€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento referente à reparação do sistema 

de tratamento de ar da piscina coberta municipal, pelo 

preço base de 30.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa à empreitada de pavi-

mentação de arruamentos em Vales de Baixo e Vodra, 

pelo preço base de 14,224,00€. 

 

A Câmara tomo conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento referente à empreitada de estru-

turas de suporte rodoviário em São Romão, pelo preço 

base de 34.962,71€. 

 

Projeto de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

referente à aquisição de Espetáculo da Banda – Carlão 

– Festas do Concelho – Seia 2020, adjudicando-o à 

empresa Radar dos Sons – Produções Culturais, Lda., 

pelo valor total de 12.500,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

relativa à promoção e divulgação da Edição 2020 do 

Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra 

da Estrela – CineEco, adjudicando-o à empresa Pengin 

Proposal – Unipessoal, Lda., pelo valor de 23.994,44€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

referente à Produção, Montagem e Fornecimento de 

Mobiliário para a Biblioteca Municipal, adjudicando-o à 

empresa Movecho, S.A., pelo valor total de 14.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

relativa ao fornecimento de mobiliário para a Biblioteca 

Municipal, adjudicando-o à empresa Forma CLS, Uni-
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 2/07/2020 

pessoal., Lda. pelo valor total de 12.621,00€ 

 

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final refe-

rente à requalificação arruamento de acesso ao Esta-

leiro Municipal – Polo II, adjudicando-o à empresa 

Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda., pelo valor de 

58.987,39€. 
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