
Apoios Financeiros 

Aprovada a proposta n.º 40/2020 referente ao apoio, no 

valor de 4.000€, para cada  Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Seia – Loriga, 

São Romão e Seia, no âmbito do Dia Municipal do 

Bombeiro. 

 

Aprovada a proposta n.º 41/2020 relativa ao apoio, no 

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

Santa Eulália, destinado à beneficiação do telhado da 

igreja paroquial de Santa Eulália. 

 

Venda de Terreno – Zona Industrial Paranhos da 

Beira 

Aprovada a proposta n.º 42/2020 referente à venda de 

lote de terreno n.º 10 na Zona Industrial de Paranhos 

da Beira, com área de 4.493,00 m
2
, pelo valor total de 

4.493€, à empresa DBC Construções Unipessoal, Lda. 

(NIF 510766730), com o objetivo de instalação do seu 

ramo de negócio. 

 

Programa de Empréstimo Informático Educativo 

(PEIE) 

Aprovada a proposta n.º 43/2020 relativa ao Programa 

de Empréstimo Informático Educativo (PEIE) do 

Município de Seia, cuja implementação visou por parte 

do Município a aquisição de equipamentos móveis 

(Hotspots) de acesso à internet, bem como aquisição 

dos respetivos planos tarifários no sentido de garantir, 

a título de empréstimo, o acesso à internet dos alunos 

do ensino à distância e também computadores que 

serão disponibilizados, a título de empréstimo, a alunos 

com comprovada carência económica. Para prosseguir 

o acompanhamento das matérias escolares face às 

contingências criadas pela pandemia Covid-19, os 

equipamentos serão disponibi l izados aos 

Agrupamentos de Escolas do concelho, a quem cabe a 

tarefa de identificar os alunos sem os meios 

necessários para o acesso ao ensino presencial. Serão 

cedidos a título de empréstimo, durante o período de 3 

meses, renováveis, enquanto se mantiver a 

possibilidade de frequência presencial desses alunos 

nos equipamentos escolares. 

 

Auto de Suspensão 

Ratificado o auto de suspensão dos serviços de 

silvicultura preventiva no âmbito do Projeto Life Relict 

na Área de Intervenção de Cabeça, executados pela 

empresa João Lopes da Silva, Lda., a partir de 31 de 

março de 2020, por tempo indeterminado e sem custos 

para as partes. 

 

Operações Urbanísticas 

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 

10/2020/21 – Ivone Candeias, solicitadora (mandatária 

de Maria Manuela Trindade Galvão) – Loriga. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

António Anastácio & Filho, Lda. - São Romão 

(Legalização e ampliação de edifício – indústria) 

 

Manuel Garcia da Silva – Casal do Rei (Alteração e 

ampliação de edifício) 

 

João Carlos Cruz Maximino – Sabugueiro (Reabilitação 

de moradia) 

 

António José Pereira Grácio – São Martinho 
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Deliberações da Câmara Municipal de Seia em 8/05/2020 

(Legalização de habitação) 

 

Carlos Manuel Garcia Fonseca – Tourais (Construção 

de habitação e muro de vedação) 

 

Humberto Campos Abrantes – Sandomil (Alteração e 

ampliação de edifício) 

 

O Pastor da Serra – Produtos Alimentares, S.A. - Seia 

(Demolição e construção de edifício de comércio e 

serviços) 

 

Destreza Essencial – Folgosa do Salvador (Alteração 

de edifício) 

 

José Francisco Oliveira Ramos – Sabugueiro 

(Ampliação de moradia) 

 

Maria de Fátima Gonçalves Caetano – Gondufo – Vide 

(Reconstrução e ampliação de moradia) 

 

Projetos de Decisão 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

da prestação de serviços na área de Engenharia 

Florestal, adjudicando-a a Dulce Isabel Martins 

Gouveia, pelo valor de 14.000€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação da empreitada de reparação pontual da 

Pista Principal do Aeródromo – Seia, à empresa Irmãos 

Almeida Cabral, Lda., pelo valor de 19.425,36€. 

 

Relatório Final 

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final da 

do serviço de marcações na Avenida Terra de Sena – 

Seia, à empresa Isidovias - Investimentos, Lda., pelo 

valor total de € 19.171,46. 
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