
Protocolo de Parceria 

Aprovado o Protocolo de Parceria entre o Grupo Apren-

der em Festa e o Município de Seia que tem por objeti-

vo estabelecer os termos e condições de parceria e 

colaboração entre as entidades outorgantes, no âmbito 

da Academia do Conhecimento GAF – projeto 

“Educação em Ação – metodologia experimental Jogo 

Educativo ABALL1”, do Programa Academias Gulben-

kian do Conhecimento, financiado pela Fundação Ca-

louste Gulbenkian, sendo que as organizações se com-

prometem a envidar os seus melhores esforços para 

estabelecer uma cooperação profícua e assumem a 

responsabilidade solidária pela cabal implementação 

do projeto “Educação em Ação”, que tem por objetivo 

geral desenvolver competências de literacia/

comunicação e numeracia/resolução de problemas e 

melhorar competências socio-emocionais, em crianças 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico, através da validação de 

metodologia experimental – Jogo Educativo ABALL1. 

 

Plano Operacional do Orçamento Participativo 2020

- 2021 

Aprovada a proposta n.º 7/2020 relativa à aprovação 

do Plano Operacional do Orçamento Participativo (OP) 

2020-2021, definindo: 

 como cronograma de ações: 

Apresentação de propostas – 2 de março a 31 de 

março, mediante preenchimento de formulário específi-

co e apenas na plataforma digital www.seiaparticipa.pt; 

Análise técnica das propostas - 1 de abril a 8 de 

maio; 

Divulgação da lista provisória de propostas – 11 de 

maio; 

Audiência dos concorrentes – 13 a 26 de maio; 

Divulgação da lista de propostas a votação – 8 de 

junho; 

Votação - 15 de junho a 26 de junho; 

Divulgação dos vencedores - 27 de junho; 

Cerimónia Pública de Comunicação dos Projetos 

Vencedores – 3 julho. 

- o montante de 145.000€, correspondendo 125.000€ 

ao OP Seia e 20.000€ ao OP Escolas; 

- que a apresentação de propostas seja feita, apenas, 

através da plataforma digital www.seiaparticipa.pt; 

- que as áreas de intervenção sejam as seguintes: Edu-

cação, Ambiente e Sustentabilidade, Ação Social e Sa-

úde, Cultura e Turismo e Desporto e Lazer; 

- que a Comissão de Análise Técnica das propostas 

apresentadas seja constituída por: 

Ana Cristina Neves Marques Cardoso – Vereadora 

com Competências Delegadas 

Técnicos do Município: 

 Carlos Jorge das Neves Marques 
 

 César Alexandre Caeiro Fernando 
 

 Helena Maria Lameiras Garcia 
 

 Herminia Cristina Pinto Neto 
 

 Mónica Joana Marques da Silva Martins 
 

 Mónica Dina Oliveira Rosado 
 

 Odete Jesus Branquinho 
 

 Paulo Jorge Mendes Álvaro 
 

 Rui Jorge Tavares de Sousa Neves Dias 
 

 Vânea Alexandra Rodrigues Garcia e; 
 

 Um representante do Conselho Municipal da 
Juventude de Seia – Andreia Mariana Pais Pinto 
Martins 

- que o direito de voto seja exercido, exclusivamente, 

via SMS, com duas escolhas obrigatórias, por ordem 
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aleatória, no OP Seia; 

- a votação na Câmara Municipal tem que ser feita com 

a presença do munícipe acompanhado de cartão de 

cidadão/bilhete de identidade, em equipamento/

telemóvel que é disponibilizado para o efeito; esses 

elementos são previamente verificados pelo funcioná-

rio, podendo este entregar o equipamento/telemóvel ao 

munícipe para efeitos de envio de um único voto, ou 

em caso de comprovada necessidade poderá o colabo-

rador auxiliar o envio do SMS, estando o mesmo deon-

tologicamente obrigado aos deveres de sigilo profissio-

nal; 

- o Orçamento Participativo das Escolas realizar-se-á 

no primeiro Período, do ano letivo 2020/2021, ocorren-

do, neste caso, a votação exclusivamente online em 

www.seiaparticipa.pt; 

- a votação permanecerá secreta até ao último dia em 

que decorre, sendo tornada pública no dia 27 de junho. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 8/2020 referente ao apoio, no 

valor de 1.2500€, para apoiar o Maratona Clube da Vila

-Chã na realização de uma prova desportiva - 6ª Corri-

da do Alva. 

 

Aprovada a proposta n.º 9/2020 relativa ao apoio, no 

valor de 1.500€, para apoiar o Centro Cultural “Os Ser-

ranos” na atividades desenvolvidas junto da comunida-

de senense existente nos Estados Unidos da América, 

nomeadamente em Newark. 

 

PAADF - Participação do Voleibol na Época Despor-

tiva 2019/2020 

Aprovada a proposta n.º 10/2020 referente ao apoio no 

âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Des-

portivo Federado pela participação do Voleibol na Épo-

ca Desportiva 2019/2020, de acordo com o seguinte 

quadro: 

SENA CLUBE 

Adenda ao Contrato 

Aprovada a Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão 

de Eficiência Energética para Implementação de Medi-

das de Melhoria da Eficiência Energética na Iluminação 

Pública do Concelho de Seia, celebrado em 26 de se-

tembro de 2019, ao abrigo do Decreto-Lei N.º 29/2011, 

de 28 de Fevereiro. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedidos de Certidão de Destaque 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2020/6 – António José Pereira Gracio – rua Casal 

de Rubres – São Martinho. 
 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2020/8 – Júlio Manuel Carnide Pereira – Rua da 

Alagoa, 4 – Paranhos da Beira. 
 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2020/10 – José Alves da Silva Marques – Cabeça 

de casal da Herança – Poios – Vodra. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

Carlos Jesus Brito – Loriga (legalização – alteração de 

fração para Bar/Café) 
 

Ana Paula da Silva – Travancinha (alteração de habita-

ção) 
 

Luís Manuel Pereira Fernandes – Loriga (alteração de 

edifício) 
 

António Alves Morais – Carragozela (construção de 

edifício de apoio à atividade silvícola) 
 

Freguesia de Loriga – Loriga (ampliação de edifício) 

 

Aberturas de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa ao serviço de montagem 

e desmontagem em regime de aluguer de tendas e 

outros equipamentos para a Feira do Queijo Serra da 

Estrela – Seia 2020, pelo preço base de 40.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-
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Campeonato Nacional 1ª Fase–Iniciados Feminino 1.050,00 € 

Campeonato Nacional 1ª Fase–Juniores Feminino 1.050,00 € 

Campeonato Nacional III Divisão Feminino 1.575,00 € 

Campeonato Nacional III Divisão Masculino 1.575,00 € 

TOTAL 5.250,00 € 
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tura de procedimento referente ao fornecimento de 

uma viatura nova ligeira de mercadorias - Furgão – 

Rectificado, pelo preço base de 23.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento relativa de ao fornecimento conti-

nuado de material para infraestruturas municipais de 

água – 2020, pelo preço base de 100.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da informação de aber-

tura de procedimento referente ao fornecimento conti-

nuado de pneus, respetivos acessórios e serviços co-

nexos – 2020, pelo preço base de 40.000,00€. 

 

Projeto de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

relativo à prestação de serviços na Divisão Sociocultu-

ral – Apoio na Criação e Conceção de Suportes Gráfi-

cos e de Comunicação, adjudicando-a a Filipa Andreia 

Gonçalves Pais, pelo valor total de 18.666,72€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do projeto de decisão 

relativo à prestação de serviços na Divisão Sociocultu-

ral/Casa Municipal da Cultura – Criação e Dinamização 

do Serviço Educativo, adjudicando-a a Ana Paula Al-

meida Pinto, pelo valor total de 18.666,72€. 

 

Relatório de Atividades 2019 da Comissão de Prote-

ção de Crianças e Jovens de Seia 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Ativida-

des 2019 da Comissão de Proteção de Crianças e Jo-

vens de Seia. 
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