
Alteração do Plano Diretor Municipal 

Aprovada a Proposta n.º 85/2021 relativa à abertura de 

procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal 

tendo em conta: a) a abertura de um procedimento de 

alteração do Plano Diretor Municipal de Seia (1ª revi-

são), publicado pelo Aviso n.º 9736/2015 no Diário da 

República II-Série de 27 de agosto de 2015 e alterado 

pelo Aviso 13424/2021, publicado no Diário da Repúbli-

ca II-Série de 15 de julho de 2021, nos termos do Arti-

go 115º do RJIGT; b) determinar um prazo de 18 

meses para a realização do procedimento; c) proceder 

à avaliação ambiental, nos termos do artigo 120.º do 

Regime Jurídico dos instrumentos de Gestão Territorial 

– RJIGT; d) publicitar a presente proposta nos meios 

previstos no RJIGT, por forma promover a realização 

de um período de participação dos interessados, por 

um prazo de 20 dias para a formulação de sugestões e 

para a apresentação de informações, sobre quaisquer 

questões que possam ser consideradas no âmbito do 

respetivo procedimento de alteração, nos termos do n.º 

2 do artigo 88º do RJIGT. 

 

Apoios Ação Social Escolar 2021/2022 

Proposta n.º 86/2021 relativa ao apoio, no valor de 

25.000,00€, para todos os alunos do 1.º ciclo que 

apresentem condições de acesso aos apoios da ação 

social escolar, bem como o pagamento dos cadernos 

de atividades a todos os alunos do 1.º ciclo que 

frequentem as escolas do concelho no ano letivo 

2021/2022, através da disponibilização de vouchers a 

utilizar pelos encarregados de educação nas 

papelarias/livrarias do Concelho aderentes: Crisfal, 

Papelaria Unipessoal, Lda.; Galeria Paz de Espírito; 

Livraria Papelaria Neves; Oficina das Artes, Lda.; Porta 

Lápis – Livraria e Papelaria, Lda. 

 

Apoios Financeiros 

Aprovada a Proposta n.º 87/2021 referente ao apoio, 

no valor de 7.500,00€, para apoiar o Clube BTT Seia 

na organização e dinamização do Campeonato de XXC 

e Campeonato Nacional de XCE 2021. 

 

Aprovada a Proposta n.º 88/2021 referente ao apoio, 

no valor de 4.500,00€, para apoiar a  Federação Portu-

guesa de Ciclismo na realização da  15.ª Volta a Portu-

gal de Juniores, que decorre entre os dias 26 e 29 de 

agosto de 2021. 

 

Aprovada a Proposta n.º 89/2021 referente ao apoio, 

no valor de 2.500,00€, para apoiar a  Liga de Amigos 

da Fundação Dr. António Vieira de Tovar Magalhães e 

Albuquerque na realização de obras de calcetamento 

da zona envolvente às instalações. 

 

Aprovada a Proposta n.º 90/2021 referente ao apoio, 

no valor de 7.500,00€, para apoiar o Centro Paroquial 

de Alvoco da Serra na aquisição de uma viatura de 

transporte. 

 

Aprovada a Proposta n.º 91/2021 referente ao apoio, 

no valor de 2.500,00€, para apoiar o Solar do Mimo na 

participação no Torneio Mundial de Futebol das Institui-

ções de Acolhimento que se realizou entre 22 e 25 de 

julho de 2021. 

 

Aprovada a Proposta n.º 92/2021 referente ao apoio, 
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no valor de 2.000,00€, para apoiar o Grupo de Concer-

tinistas da Folgosa da Madalena na aquisição/melhoria 

de equipamentos do grupo. 

 

Aprovada a Proposta n.º 93/2021 referente ao apoio, 

no valor de 5.000,00€, para apoiar a Associação Irman-

dade das Almas da Paróquia de Folhadosa, na execu-

ção de obras de reconstrução/ampliação/remodelação/

beneficiação da zona exterior e interior as sua sede. 

 

Operações Urbanísticas 

Pedido de Informação Prévia 

Aprovado de acordo com o Parecer o Processo n.º 

01/2021/61 – Marco André Unipessoal, Lda. - Rua 

direita, n.º 18 – Folgosa do Salvador. 

 

Pedido de Constituição de Compropriedade – AUGI 

Aprovado de acordo com o Parecer o Processo n.º 

10/2021/87 – Susana Maria dos Santos Coelho – 

Santa Comba. 

 

Licenciamentos de Obras Particulares 

António Ferreira Martins – Santa Marinha (alteração de 

moradia) 
 

Carlos Manuel Garcia Fonseca – Capitorno – Tourais 

(construção de moradia e muros) 
 

Associação Humanitária Social e Cultural de Pinhanços 

– Pinhanços (alteração de moradia – casa de campo) 
 

Casa do Povo de Seia – Seia (ampliação e alteração 

de edifício – lar de idosos) 
 

Nuno Filipe da Costa Onofre – Chaveiral (construção 

de moradia) 
 

Hipóteses Formidáveis, Construções, Lda. - Santa 

Marinha (pedido de ocupação da via pública) 
 

Luís Miguel Miranda Araújo – Seia (alteração e 

ampliação de edifício) 
 

Ernesto Silva Abreu – São Martinho (alteração de piso 

– Adaptação serviços) 
 

Sónia Luísa Martins Ferreira Jerónimo – Folgosa do 

Salvador (alteração de edifício) 
 

Hipóteses Formidáveis, Construções, Lda. - Pereiro 

(pedido de ocupação da via pública) 
 

Elizeu Moreira – Seia (pedido de ocupação da via 

pública) 
 

Alberto Conde Oliveira – Alvoco da Serra (pedido de 

ocupação da via pública) 

 

Informação de Abertura de Procedimento 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento relativa Definição e Imple-

mentação da Estratégia de Comunicação Digital e Tra-

dicional para a Promoção do Projeto - Festival Cultural 

da Serra da Estrela, pelo preço base de 10.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento – Salão Nobre – Sistema de 

Captação e Processamento de Imagem para Videocon-

ferências, pelo preço base de 6.855,72€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento – Requalificação do Cami-

nho Pedonal da Infesta em Folhadosa,  pelo preço 

base de 21.340,04€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento relativa ao fornecimento 

continuado de material consumível de higiene e limpe-

za para os edifícios escolares e armazém municipal, 

pelo preço base de 120.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento relativa ao fornecimento 

continuado de material para infraestruturas municipais 

de águas – 2021, pelo preço base de 100.000,00€. 
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A Câmara tomou conhecimento da Informação de aber-

tura de procedimento relativa à aquisição de serviço 

para fornecimento de equipamentos, consumíveis e 

manutenção de sistemas de higiene em instalações 

municipais, pelo preço base de 30.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento relativa à aquisição de pres-

tação de serviço de segurança e saúde no trabalho, 

pelo preço base de 10.000,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento da Informação de 

Abertura de Procedimento relativa à aquisição de servi-

ços de desratização e desbaratização de edifícios 

municipais e coletores de águas residuais, pelo preço 

base de 30.000,00€. 

 

Projeto de Decisão de Adjudicação 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação referente ao Licenciamento e Manuten-

ção de ERP – Enterprise Resource Planning – AIRC – 

2021, adjudicando-o à empresa AIRC – Associação de 

Informática da Região Centro, pelo valor total de 

24.117,00€. 

 

A Câmara tomou conhecimento do Projeto de Decisão 

de Adjudicação referente à aquisição de serviços de 

rede secundária de faixas de gestão de combustível na 

Estrada Municipal N.º 1134 da Malhada das Cilhas, 

Baiol e Baloquinhas, adjudicando-o à empresa Servi-

great, Lda., pelo valor total de 12.870,00€. 
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