
Apoio Financeiro
Aprovada a Proposta n.º 161/2021 referente ao apoio, no valor de 50.000€, destinado a apoiar a

União  das  Freguesias  de  Seia,  São  Romão  e  Lapa  dos  Dinheiros  na  realização  de  obras  de

requalificação na Arrifana, nomeadamente na Travessa do Bairro Novo, na Rua das Carumas, na rua

13 de Maio, na Rua do Batista e na Rua da Tapada do Pedro.

RAADF – Apoio Extraordinário

Aprovada a Proposta n.º 162/2021 relativa ao apoio extraordinário, no valor de 10.000€, destinado

a apoiar o piloto senense de enduro e todo o terreno, Mário Patrão, na sua participação em mais

uma edição do Dakar, que decorre na Arábia Saudita, de 1 a 14 de janeiro de 2022.

Protocolo 

Ratificado o Protocolo entre o Turismo do Centro de Portugal e os quatro Municípios envolvidos no

Projeto  “A Serra”,  que visa  estabelecer  os  termos e condições  da parceria  de execução para a

promoção  do  património  natural  cultural,  paisagístico  e  urbanístico  dos  municípios  através  do

projeto televisivo denominado “A Serra” produzido pela SP Televisão SA para o canal generalista SIC,

contemplando o valor de 25.000€ para cada Município.

Operações Urbanísticas

Pedido de Informação Prévia

Aprovado de acordo com o parecer o processo n.º 01/2021/189 – JC Realstate, S A – Seia.

Aprovado  de  acordo  com  o  parecer  o  processo  n.º  01/2021/204  –  Capwatt  Biometano  Seia,

Unipessoal, Lda. Carragozela.
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Licenciamentos de Obras Particulares

Hélder Rui Henriques Antunes – Vila Chã (alteração de moradia)

José Santos Pina – Loriga (alteração de edifício)

Associação Humanitária de Paranhos da Beira – Paranhos da Beira (ampliação de lar de idosos)

Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2021

A Câmara tomou conhecimento da sétima alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano

2021.

Abertura de Procedimento

A Câmara tomou conhecimento da informação de abertura de procedimento referente à aquisição

de trator agrícola usado com retoma, pelo preço base de 35.000€. 


