
Plano de Contingência da Feira Semanal e Mercado 

Municipal 

Ratificada a Revisão do Plano de Contingência da Fei-

ra Semanal e Mercado Municipal – Prevenção e Con-

trolo de Infeção por Novo Coronavírus (COVID-19) que 

tem por objetivo dar respostas à necessidade de plane-

ar uma intervenção eficaz e concentrada para a retoma 

da atividade comercial que se desenvolve nas feiras 

retalhistas cuja organização compete à Câmara Munici-

pal de Seia e que constitui um instrumento de orienta-

ção para a gestão de meios e ações de prevenção e de 

resposta ao aparecimento de casos suspeitos de infe-

ção. 

 

Regulamento e Acordo de Parceria entre o CLDS 

4G Seia, o Município de Seia e a Associação Em-

presarial da Serra da Estrela 

Ratificado o Regulamento e Acordo de Parceria entre o 

CLDS 4G Seia, o Município de Seia e a Associação 

Empresarial da Serra da Estrela que define as regras a 

que deve obedecer o concurso de sorteio de prémios 

denominado “Compre (em)Seia”, com os objetivos de: 

a) promover o Comércio e Serviços Locais no Conce-

lho de Seia; 

b) contribuir e promover a revitalização do comércio/

serviços do concelho, mobilizando os comerciantes e 

envolvendo os clientes, inventivando a população a 

fazer compras a nível local num cenário de dificulda-

de ocorrido devido à Pandemia Covid-19; 

c) contribuir para a fidelização do público, criando 

envolvimento com a comunidade local; 

d) apoiar iniciativa locais para a divulgação do conce-

lho, garantindo a sua diferenciação, através de locais 

ativos e propícios para fazer compras; 

e) proporcionar a criação de oportunidades de negó-

cios e potenciar novos espaços de comercialização 

que possam surgir. 

 

Adesão do Município de Seia à ADAPT.LOCAL 

Aprovada a proposta n.º 47/2020 relativa à adesão do 

Município de Seia à ADAPT.LOCAL – Rede de Municí-

pios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas. 

 

Aquisição de Viatura 

Aprovada a proposta n.º 48/2020 referente à aquisição 

de uma viatura, com a marca Peugeot Partner Var 7D 

BHY, três lugares, com a matrícula 67-T6-03, pelo valor 

de 11.000€, a empresa António Borges & Filhos, Lda. 

para a Divisão de Infraestruturas, Obras Municipais e 

Ambiente – Serviço de Águas. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 49/2020 relativa ao apoio, no 

valor de 10.000€, para a Junta de Freguesia de Sando-

mil, destinado à realização de obras de beneficiação na 

Praia Fluvial de Sandomil. 

 

Aprovada a proposta n.º 50/2020 referente ao apoio, no 

valor de 5.000€, para o Centro Cultural e Recreativo de 

Sandomil, para a realização de obras de requalificação 

do seu edifício sede. 

 

Aprovada a proposta n.º 51/2020 relativa ao apoio, no 

valor de 10.000€, para o Centro Social da Quinta do 

Monterroso, destinado à aquisição de equipamento de 

frio, no âmbito do trabalho desenvolvido no Programa 

Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. 

 

Auto de Recomeço dos Trabalhos 

Ratificado o auto de recomeço dos trabalhos da em-

Reunião de Câmara de 5 de junho 

 2020 



Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 5/06/2020 

preitada da rede de drenagem de águas residuais e 

ETAR de Barriosa, executada pela empresa PAVISTE-

EL, Lda., na sequência da suspensão efetuada no âm-

bito das medidas preventivas para combate ao surto 

epidemiológico verificado, no dia 20 de abril de 2020, 

acordaram as partes retomar os trabalhos de empreita-

da e a contagem do referido prazo de execução, com-

prometendo-se a implementar as medidas necessárias 

à mitigação da propagação da epidemia. 

 

Ratificado o auto de recomeço dos trabalhos da em-

preitada de reabilitação do edifício do Conservatório/

Casa das Artes II, executada pela empresa João Lopes 

da Silva, Lda., na sequência da suspensão efetuada no 

âmbito das medidas preventivas para combate ao surto 

epidemiológico verificado, no dia 11 de maio de 2020, 

acordaram as partes retomar os trabalhos de empreita-

da e a contagem do referido prazo de execução, com-

prometendo-se a implementar as medidas necessárias 

à mitigação da propagação da epidemia. 

 

Auto de Receção Definitiva 

Aprovado o auto de receção definitiva da “Empreitada 

de Reparação de Muro de Suporte da Plataforma da 

Via de Circulação Rodoviária em Sazes”, adjudicada à 

empresa PSC - Prestação de Serviços em Construção, 

Lda., pela importância de 9.712,00€. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Alteração de Loteamento Urbano 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

12/2019/6 – Martinhos Empreendimentos Imobiliários e 

Turismo Lda. - Crestelo – Seia. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

José Maria Silva Nogueira – Tourais (construção de 

muro de vedação) 
 

António Alexandre Saraiva Ramos – Seia (alteração de 

edifício-comércio) 
 

Fraimob – Investimentos, S.A. - Seia (reconstrução de 

edifício – alojamento local) 

Vítor Manuel Pinto Correia – Folgosa da Madalena 

(construção de anexo) 
 

Hipóteses Formidáveis, Construções , Lda. - Seia 

(pedido de ocupação da via pública) 
 

António Manuel Ferreira Trindade – Santa Marinha 

(pedido de ocupação da via pública) 
 

António Abranches Arcanjo Nogueira – Cabeça de Ca-

sal da Herança - Santa Marinha (alteração de muro) 
 

Olímpia Marques Ferreira Luttmann – Vila Cova 

(adaptação de supermercado) 
 

José Manuel Mendes Ascensão – Quintela (ampliação 

de moradia e construção de garagem) 
 

Maria Luísa Marques Alves – São Romão (alteração de 

edifício) 
 

Paulo Jorge Gouveia Pita – Travancinha (ampliação de 

moradia) 
 

Edgar Alexandre da Mota Veiga Dolgner – Santa Com-

ba (construção de moradia e anexo) 
 

Fernanda Maria Cardoso Gonçalves – Vide 

(legalização de arrumos) 
 

Hélder Marques Correia da Silva – Valezim (alteração 

de moradia) 
 

Carla Sofia Pereira Almeida – Casal de Travancinha 

(reconstrução de moradia) 
 

Danistrela, Lda. - Seia (pedido de ocupação da via pú-

blica) 
 

Paulo Alexandre Saúde Mendonça – Seia (pedido de 

ocupação da via pública) 
 

António José Santos Silva – São Romão (pedido de 

ocupação da via pública) 
 

Irmãos Castanheira Lda. - Seia – (construção de muro) 
 

Assucena Maria Dias P. Marques – Folgosa da Mada-

lena (alteração de edifício) 
 

João Alexandre Faria Coelho – Paranhos (ocupação de 

via pública) 
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Fábrica da Igreja Paroquial de Vide – Vide (ocupação 

de via pública) 

 

Projeto de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

relativo à Aquisição de Serviços para Execução de Re-

de Secundária de Faixas de Gestão de Combustível 

nas Estradas Municipais n.º 514 n.º 522-4, adjudicando

-o à empresa Moviflash – Carpintaria Unipessoal, Lda., 

pelo valor total de 13.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

relativo à Aquisição de Serviços para Execução de Re-

de Secundária de Faixas de Gestão de Combustível 

nas Estradas Municipais n.º 515 n.º 515-1, adjudicando

-o à empresa Caule – Associação Florestal da Beira 

Serra, pelo valor total de 12.993,45€. 

 

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final rela-

tivo ao Projeto de Estruturas Viárias em Sandomil, Tei-

xeira de Baixo, Corgas e Cabeça, adjudicando-o à em-

presa Estrutovia, Consultores de Engenharia, Lda., 

pelo valor total de 39.946,50€. 
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